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Dbamy o bezpieczeństwo 
naszych mieszkańców 
Nowy samochód dla straży! Nowy radiowóz dla policji! 

w Gminie Raszyn
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Raszyński KWIECIEŃ
W kwietniu na terenie naszej gminy odbędzie się szereg 
uroczystości. Szczegółowe informacje uzyskacie Pań-
stwo na stronie Urzędu Gminy i GOK-u i „Świetlika”. 
Teraz je sygnalizujemy.

31 marca o godz. 19.00 w kościele św. Bartłomieja 
w Rybiu odbędzie się Koncert Pasyjny w wykonaniu 
zespołu Mazowsze.

W Niedzielę Palmową ,   pod  figurką 
Cypriana Godebskiego o godz. 11.00 będą poświęcone 
palmy wielkanocne a przeniesione w uroczystej pro-
cesji do raszyńskiego kościoła uświetnią liturgię Mszy 
św. o godz. 11.30. Niektóre palmy uczestniczyć będą 
w XI Konkursie „ Raszyńskie Palmy Wielkanocne”, któ-
rego celem jest kultywowanie polskiej tradycji wielka-
nocnej (organizator – GOK).

3 kwietnia w Bibliotece Publicznej w Raszynie, 
w ramach Wielkanocnej Wystawy, prezentowane będą, 
między innymi, prace raszyńskich przedszkolaków, 
uczestników „Konkursu na wielkanocną pisankę” oraz 
piękne wyroby rękodzieła artystycznego seniorów (orga-
nizator – GOK).

10 kwietnia uczcimy w kościele na Rybiu Rocznice 
Katyńskie. Po Mszy św. o godz. 18.00 odbędzie się kon-
cert przygotowany przez Klub Seniora Rybie i Gminny 
Ośrodek Kultury.

W 203 rocznicę Bitwy pod Raszynem – 19 kwiet-
nia, zostaną złożone wieńce w miejscach Pamięci Naro-
dowej.

Uczniowie SzP w Raszynie uczczą święto szkoły, 
w szkole i w raszyńskim kościele, występem przygoto-
wanym pod kierunkiem nauczycieli, podczas Mszy św. 
w intencji Ojczyzny o godz. 18.00.

Wystawa w raszyńskiej Bibliotece zorganizowana 
przez GOK, Bibliotekę Publiczną, pod patronatem Wójta 
Gminy Raszyn, przypomni ikonografię Bitwy z 1809 
roku.

21 kwietnia uczniowie Szkół Podstawowych i Gimna-
zjum wezmą udział w XXVII Rajdzie „ Szlakiem Naszej 
Historii” zorganizowanym przez: GOK, Koło Komba-
tantów, Klub PTTK.

Koncert w wykonaniu wojskowych muzyków 
z repertuarem pieśni patriotycznych odbędzie się 
w Świetlicy Środowiskowej „ Świetlik” w Rybiu, (orga-
nizator – GOK we współpracy z Radą Gminy Raszyn 
i Świetlicą Środowiskową).

22 kwietnia odbędzie się Ogólnopolski Turniej Tańca 
Towarzyskiego pod patronatem Wójta Gminy Raszyn 
(organizator  –  GOK,  Klub  Tańca  Towarzyskiego 
BRAWO”).

29 kwietnia odbędzie się III BIEG RASZYŃSKI. 
Zawodnicy wystartują o godz. 11.00 z pod Urzędu 
Gminy.

wydarzenia

Armia NAPOLEOŃSKA w Raszynie
Z okazji 203 rocznicy bitwy pod 
Raszynem Grupa Rekonstruk-
cyjna przygotowała inscenizację 
pt. ARMIA NAPOLEOŃSKA 
w RASZYNIE. 
  W piątek 20 kwietnia, o godz. 
17.00 rozpocznie się budowa 
obozu  rekonstrukcyjnego, 
następnego dnia, od godz. 9.30 
do 13.30 trwać będą manewry, 
a o 14.00 odbędzie się główny 
pokaz musztry wojsk Księstwa 
Warszawskiego. 
  W niedzielę,  22 kwietnia, 
o godz. 9.00 oddziały przema-
szerują na Groblę, aby odbyć 
apel żołnierski przy kamieniu 
pamiątkowym. W ciągu tych 
kilku dni uczestnicy będą pro-
wadzić życie iście żołnierskie – 
pełnić służbę wartowniczą, jeść 
żołnierskie obiady, jak praw-
dziwa gwardia napoleońska. 
22 kwietnia o godz. 11.00 w Sali 
Kryształowej Pałacu w Falen-

tach rozpocznie się konferencja 
„W Dwusetną Rocznicę Kampa-
nii 1812 roku” zorganizowana 
przez Stowarzyszenie PRO-
JEKT RASZYN pod patrona-
tem Urzędu ds. Kombatantów 
i  Osób  Represjonowanych, 
poruszająca zagadnienia orga-
nizacji 3-go pułku szwoleżerów 
– lansjerów gwardii cesarskiej, 
korpusu saskiego w kampanii 
1812 oraz stanu kawalerii pol-
skiej w tym czasie. Po zakończe-
niu prelekcji nastąpi prezentacja 
publikacji okolicznościowej: 
ZESZYTY  R ASZYŃSKIE 
1(6)/2012  pt.  „Regulaminy 
wojsk Księstwa Warszawskiego”. 
Organizatorzy zastrzegają sobie 
prawo do zmian w programie 
i tematach prelekcji. 

WStęP WolNy

opr. Zofia Kaiper
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Od redaKcji

Czujemy się bezpiecznie
Jednym z ważniejszych 
zadań własnych gminy 
jest zapewnienie miesz-
kańcom bezpieczeństwa 
i porządku publicznego 
oraz ochrony przeciwpo-
żarowej i przeciwpowo-
dziowej. o sposób reali-
zacji tych zadań w naszej 
gminie zapytałam Wójta  
Andrzeja Zarębę.
– Podstawową formą naszych 
działań jest finansowe wspie-
ranie wyspecjalizowanych 
służb – Policji  i Ochotni-
czych  Straży  Pożarnych. 
Co roku w naszym budże-
cie przeznaczamy środki na 
finansowanie zarówno ich 
bieżącej pracy jak i pomoc 
w niezbędnych inwestycjach. 
Co roku opłacamy pozanor-
matywne służby, dzięki któ-
rym policjanci lepiej pilnują 
porządku na naszym terenie, 
zwłaszcza,  że  miejsca,  na 
które szczególnie zwracają 
uwagę ustalane są wspólnie  
podczas posiedzeń Komisji 
Bezpieczeństwa Rady Gminy. 
N a   b i e ż ą c o   p o m a g a m y 
w drobnych pracach remon-
towych, utrzymaniu sprzętu 
biurowego,  użyczyliśmy 
dwa samochody nieoznako-
wane oraz dofinansowaliśmy 
zakup nowego samochodu 
oznakowanego. W 2011 r. 
Rada Gminy podjęła uchwałę 
o dofinansowaniu, przez dwa 
lata po 1 mln zł.  budowy 
nowego komisariatu. Obecny 
jest zbyt mały i bardzo już 
wysłużony, warunki pracy 

policjantów są w nim bardzo 
trudne. 

A ochotnicze  Straże 
Pożarne?
– W naszej gminie są trzy jed-
nostki. Najstarsza, raszyńska 
OSP jest jednostką doskonale 
wyszkoloną i bardzo dobrze 
wyposażoną. OSP Falenty ma 
gorszy sprzęt, ale za to nową 
strażnicę, zaś OSP Dawidy 
w ubiegłym roku wzboga-
ciła się o nowoczesny wóz 
bojowy. Poza tym, co roku 
finansujemy,  na  bieżąco 
zakup drobniejszego sprzętu 
i materiałów eksploatacyj-
nych. W sumie, w budżecie 
na 2012 r. na wszystkie trzy 
jednostki OSP przeznaczyli-
śmy 463 100 zł.

Czy nasze drogi mogą być 
bardziej bezpieczne?
– W tym roku powstaną bez-
pieczne przejścia dla pieszych 
w kilku szczególnie newral-
gicznych miejscach. Pierw-
sze to skrzyżowanie Al. Kra-
kowskiej z Sękocińską i 6-go 
Sierpnia. W ubiegłym roku 
podjęliśmy, na wniosek rad-
nych, rozmowy z GDDKiA, 
właścicielem drogi, o wybu-
dowaniu  w  tym  miejscu 
pełnego skrzyżowania z bez-
piecznymi wjazdami z dróg 
podporządkowanych. Jednak, 
z uwagi na to, że w tym miej-
scu nastąpi włączenie trasy S8, 
bezzasadne byłoby budowa-
nie pełnego skrzyżowania za 
ponad 2 mln zł, które wkrótce 

potem zostałoby przebudo-
wane.  Powstanie, w pobliżu 
tego miejsca, przejście dla pie-
szych z sygnalizacją świetlną. 
Przebudowane  zostanie 
skrzyżowanie  przy  Lesz-
czynowej – zrobiony drugi 
lewoskręt oraz pełna sygna-
lizacja świetlna przy przejściu 
dla pieszych. Dwa przejścia 
z sygnalizacją świetlną, wzbu-
dzeniową, powstaną  na ul. 
Mszczonowskiej, w pobliżu 
przystanków autobusowych, 
a także w Raszynie, na Prusz-
kowskiej przy przedszkolu. 
Przebudowane  i  wyposa-
żone w sygnalizację świetlną 
będzie też skrzyżowanie ul. 
Falenckiej z Opackiego i Róży 
w Falentach.

Jakie jeszcze działania 
podejmuje gmina w celu 
podniesienia bezpieczeń-
stwa mieszkańców?
W tym roku wdrażamy, opra-
cowany w ubiegłym, monito-
ring w miejscach uznanych 
za najbardziej niebezpieczne. 
Kamery rejestrujące pojawią 
się w na rynku w Raszynie, 
przy wejściu do gimnazjum 
i Wronika, na terenie gim-
nazjum pokazujące boisko 
przy szkole i plac zabaw dla 
przy  przedszkolu,  a  cen-
trum monitoringu zostanie 
umieszczone w Komisaria-
cie Policji. System powinien 
ruszyć w połowie roku. Jest 
realna szansa, że dzięki temu 
nasi mieszkańcy będą bez 
obaw poruszać się po gminie.

Jak ocenia Pan poziom 
bezpieczeństwa w gmi-
nie?
–  Największa  ilość  prze-
stępstw wydarza się w CH 
Janki. W pozostałej części 
gminy dochodzi do nich sto-
sunkowo rzadko i nie mają 
one, na  szczęście  charak-
teru tych, które na co dzień 
oglądamy w sensacyjnych 
filmach. Z raportu policji 
wynika, że są to raczej drob-
niejszej rangi przestępstwa 
i wykroczenia.  Im ściślej-
sza zabudowa tym ich wię-
cej, przeważają w miejscach 
sprzedaży alkoholu. Stąd, na 
pewno formą ochrony miesz-
kańców jest intensywnie pro-
wadzona profilaktyka alkoho-
lizmu.  Nie bez znaczenia są 
prowadzone w przedszkolach 
i szkołach rozmaite programy 
edukacyjne uczące najmłod-
sze pokolenie bezpiecznego 
poruszania się po drogach. 
Generalnie Gmina Raszyn 
jest  spokojnym miejscem, 
dającym mieszkańcom spore 
poczucie bezpieczeństwa, 
choć jak wiadomo, zawsze 
jest w tej kwestii jeszcze coś 
do zrobienia. Dlatego kon-
sekwentnie wprowadzamy 
kolejne, różnorodne działa-
nia podnoszące poziom bez-
pieczeństwa mieszkańców.
Bardzo dziękuję za roz-
mowę

Z Wójtem Gminy Raszyn 
Andrzejem Zarębą 

rozmawiała Małgorzata Kaiper

Wójt Gminy Raszyn Andrzej Zaręba
v-ce Wójt Marzena Lechańska, v-ce Wójt Mirosław Chmielewski

Rada Gminy Raszyn, Redakcja Kuriera Raszyńskiego

Z okazji Świąt Wielkanocnych składamy najlepsze życzenia 

wszystkim mieszkańcom Gminy Raszyn.

Niech ten szczególny okres będzie dla wszystkich okresem zadumy, 

wyciszenia, wypoczynku, obfitości na świątecznym sto
le

i wiosennego nastroju w rodzinnym gronie.

 
 

   
     

Alleluja!
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eKOlOgia

SEGREGUJMY ŚMIECIE!!!
Od początku kwietnia, zgodnie z wykazem umieszczonym 
w poprzednim numerze Kuriera Raszyńskiego i poniżej, SITA 
Polska będzie odbierać spod naszych posesji posegregowane 
odpady. W marcu, do każdego domu w gminie trafiły dwa 
worki: 

– żółty – 120 l, na papier, tworzywa sztuczne i metale

– ZieloNy – 60 l, na szkło kolorowe i bezbarwne

oDBióR PoSeGReGoWANyCH ŚMieCi BęDZie 
BeZPłAtNy. Kolejne worki, tylko przy tych domach, spod 
których je weźmie, zostawi przy odbiorze pierwszych firma 
SITA Polska.
PAMIĘTAJMY O TERMINIE ODBIORU, PONIEWAŻ 
NASTĘPNY BĘDZIE DOPIERO ZA MIESIĄC.

Nowy system zastępuje „dzwony”, do których wrzucało pose-
gregowane odpady wielu mieszkańców naszej gminy, a także 
z gmin sąsiednich. Między innymi dlatego został on uznany 
za mało skuteczny i wprowadzający bałagan. Postanowiliśmy 
zastąpić go segregowaniem u źródła, czyli w naszych domach.  
Niejeden mieszkaniec robi to od dawna i jego do dbania 
o nasze środowisko nie musimy namawiać. Akcja jest nowo-
ścią dla tych, którzy dotąd wszystko wrzucali „do jednego 
worka”. A także, mamy nadzieję, dla tych, którzy do swoich 
domowych pieców wrzucają nie tylko papier, ale i plastiki. Na 
swąd i zanieczyszczenie powietrza gryzącym dymem z palo-
nych opakowań z plastiku czy gumy, jak również malowanego 
drewna, narzekają mieszkańcy z wielu miejsc w naszej gminie. 
O szkodliwości i ogromnej toksyczności takich produktów, nie 
trzeba dziś już nikomu mówić. Paląc szkodzą nie tylko innym, 
ale i sobie. Jest nadzieja, że bezpłatny odbiór skłoni uskutecz-
niających ten szkodliwy proceder, do wyrzucania posegrego-
wanych odpadów, zamiast ich spalania.

Nowelizacja „Ustawy śmieciowej”
To ze wszech miar pożyteczna decyzja: dla środowiska, ale 
i naszych kieszeni. Wydzielenie śmieci podlegających 
recyklingowi pozwala nawet o połowę zmniejszyć ilość 
odpadów, za które płacimy zakładom oczyszczającym. 
To oznacza zmniejszenie kosztów wywożenia śmieci z naszych 
domów. Wprowadzenie reformy śmieciowej wymusiły w Pol-
sce dyrektywy unijne, które przewidują kary dla gmin nie 
odzyskujących surowców z odpadów. To drugi ważny powód, 
dla którego powinniśmy wszyscy nauczyć się segregować 
odpady. 
  Podejmowana przez Gminę Raszyn tegoroczna akcja sta-
nowi przygotowanie do rewolucji w wywozie śmieci, jaką 
niesie za sobą nowelizacja ustawy o utrzymaniu czystości 
i porządku w gminach (Dz.U.2011.152.897). Przewiduje 
ona przejęcie przez gminy gospodarowania odpadami, wobec 
czego od lipca 2013 roku mieszkańcy z gminą będą podpisy-
wać umowy o odbiór nieczystości stałych. Za śmiecie pose-
gregowane będziemy płacić znacznie mniej. Uczmy się tego 
działania już teraz, działając na rzecz czystości naszego natu-
ralnego środowiska i naszych kieszeni.

RADY PRAKTYCZNE
Segregację śmieci powinniśmy we własnym domu zorganizo-
wać jak najprościej.

•   W miejscu, w którym gromadzimy śmiecie, spróbujmy 
postawić dwa pojemniki podobnej wielkości i trzeci mniej-
szy na szkło. Brudne – myjemy, to co można zgnia-
tamy, szczególnie pamiętając o zdjęciu nakrętek.

•   Jeśli jest to niemożliwe, wystarczy w dowolnym, wygod-
nym dla domowników miejscu powiesić spore torby 
foliowe i wrzucać do nich plastik, papier i metal do jednej, 
szkło do drugiej. Przekonacie się Państwo, że najwięcej jest 
plastików, które opanowały prawie cały przemysł opako-
wań. Na szczęście, po zgnieceniu zajmują niedużo miejsca. 

•   Zwykle najwygodniej jest dopiero z tych pojemników 
wrzucać posegregowane odpady do worków dostarczonych 
przez SITĘ.  

•   Pamiętajmy, aby w oznaczonym terminie, przed godziną 
8.00 rano postawić worki przed posesją. Tylko wtedy dosta-
niemy następne. 

Zapewne, na początku tej drogi, wielu z nas popełni błędy. 
Z czasem jednak każdy uzna, że najwyższa pora, aby segre-
gowanie, od lat stosowane w wielu krajach świata, trafiło 
w końcu do nas.

v-ce Wójt Mirosław Chmielewski



Kurier raszyńsKi nr 13 Marzec 2012  |  www.raszyn.pl 5

inFOrMacje dla MieszKańcÓw

Wydawca: Gmina Raszyn, ul. Szkolna 2a, 05-090 Raszyn | Redaktor Naczelna: Małgorzata Kaiper 512 269 868 | Sekretarz redakcji: Zofia Kaiper | Redaguje: Zespół

Projekt graficzny, skład: Rafał Dymerski | Druk: Tonobis Sp. z o.o. Zakład poligraficzny, ul. Brzozowa 75, 05-080 Laski

Nakład: 6700 egzemplarzy. Redakcja nie zwraca korespondencji. Przy publikacji zastrzega sobie prawo do skrótów

WYŁOŻENIE PLANU ZAGOSPODAROWANIA w REJONIE MALINOWEJ 
i RELAKSU w RYBIU
W dniach od 21 marca 
do 23 kwietnia 2012 r. 
(z wyjątkiem sobót, niedziel 
i świąt), w siedzibie Urzędu 
Gminy Raszyn, ul. Szkolna 
2a, pokój 219, w godzinach 
pracy Urzędu, będzie można 
zapoznać  się  z  projektem 
miejscowego planu zagospo-
darowania przestrzennego 
wraz z prognozą oddziaływa-
nia na środowisko, dla części 
terenów we wsi Rybie, poło-
żonych w rejonach ul. Mali-
nowej i ul. Relaksu obejmu-
jącego dwa obszary: 
1)  obszar pierwszy, obejmuje 

działki o numerach ewi-
dencyjnych: 1320, 1323, 
1326, 1328, 1329, 1330/1, 
1330/2, 1341 i 1342 we wsi 
Rybie;

2)  obszar drugi,  obejmuje 
działki o numerach ewi-
d e n c y j n y c h :   1 5 5 6 / 1 , 
1556/2,  1556/3,  1556/4 
i 1557 we wsi Rybie, 

  Projekt planu oraz pro-
gnoza udostępnione zostaną 
również na stronie interneto-
wej Gminy www.bip.raszyn.

pl – Prawo lokalne – Plany 
Zagospodarowania  Prze-
strzennego  terenu Gminy 
Raszyn – Projekty planów.
  Dyskusja publiczna nad 
przyję tymi   w  projekcie 
planu miejscowego rozwią-
zaniami odbędzie się w dniu 
29 marca 2012 r. o godz. 
15.00 w siedzibie Urzędu 
Gminy Raszyn, ul. Szkolna 
2a, pokój 102.
  Zgodnie z art. 18 ust. 1 
ustawy z dnia 27 marca 2003r. 
o planowaniu i zagospodaro-
waniu przestrzennym, każdy, 
kto kwestionuje  ustalenia 
przyjęte w projekcie planu 
miejscowego, może wnieść 
uwagi. Uwagi należy składać 
na piśmie do Wójta Gminy 
Raszyn z podaniem imienia 
i nazwiska  lub nazwy  jed-
nostki organizacyjnej i adresu, 
oznaczenia nieruchomości, 
której uwaga dotyczy, w nie-
przekraczalnym terminie do 
dnia 7 maja 2012r. Orga-
nem  właściwym  do  roz-
patrzenia uwag złożonych 
do projektu planu jest Wójt 

Gminy Raszyn. Jednocześnie 
na podstawie art. 39 ust. 1 pkt. 
2-5, w związku z art. 46 pkt 1 
oraz art. 54 ust. 2 i 3 ustawy 
z dnia 3 października 2008r. 
o udostępnieniu informacji 
o środowisku i jego ochro-
nie, udziale społeczeństwa 
w ochronie środowiska oraz 
o  ocenach  oddziaływania 
na środowisko (Dz. U. Nr 
199, poz. 1227 z późn. zm.) 
w/w projekt miejscowego 
planu  zagospodarowania 
przestrzennego wraz z pro-
gnozą oddziaływania na śro-
dowisko poddaje się postępo-
waniu w sprawie strategicznej 
oceny oddziaływania na śro-
dowisko, zapewniając możli-
wość udziału społeczeństwa 
w tym postępowaniu w okre-
sie wyłożenia do publicznego 
wglądu. 
  W związku z powyższym, 
Zainteresowani mogą zapo-
znać się z niezbędną doku-
mentacją sprawy oraz wno-
sić uwagi i wnioski składając 
je do Wójta Gminy Raszyn 
w formie pisemnej w Kance-

larii Urzędu Gminy Raszyn 
lub pocztą na adres: 05-090 
Raszyn ul. Szkolna 2a; ust-
nie do protokołu w Refera-
cie Urbanistyki i Planowania 
Przestrzennego (pokój 219) 
oraz  za  pomocą  środków 
komunikacji elektronicznej 
(bez konieczności opatrywa-
nia  ich bezpiecznym pod-
pisem elektronicznym) na 
adres: urbanistyka@raszyn.
pl., w nieprzekraczalnym ter-
minie do dnia 7 maja 2012 r. 
Uwagi  i wnioski powinny 
zawierać  imię,  nazwisko 
i adres Wnioskodawcy oraz 
oznaczenie nieruchomości. 
  Zgodnie z art. 41 ustawy 
z dnia 3 października 2008r. 
uwagi lub wnioski złożone 
po  upływie  w/w  terminu 
pozostawia się bez rozpatrze-
nia.  Organem  właściwym 
do rozpatrzenia uwag i wnio-
sków w sprawie strategicznej 
oceny oddziaływania na śro-
dowisko  jest Wójt Gminy 
Raszyn.

Wójt Gminy Raszyn
mgr inż. Andrzej Zaręba

„Świetlik” ma nowego kierownika
Na początku marca rozstrzy-
gnięto konkurs powołujący 
Kierownika Świetlicy Śro-
dowiskowej w Rybiu. Został 
nim mieszkaniec Rybia Pan 
Mariusz Smolicha. Poko-
nał kilkunastu kandydatów 
i zdaniem komisji prowa-
dzącej konkurs był najlep-
szy uzyskując  „najwyższy 
wynik w przeprowadzonym 
pisemnym teście ze znajo-
mości zagadnień wymaga-
nych na dane stanowisko” 
– czytamy w uzasadnieniu 
wyboru.  Rozmowa  prze-
prowadzona z kandydatem 
potwierdziła posiadanie przez 
Pana  Mariusza  Smolicha 
odpowiedniej wiedzy i umie-
jętności do pracy na stano-
wisku Kierownika Świetlicy 
Środowiskowej.

Świetlica  Środowiskowa 
pełni  bardzo  ważną  rolę 
w   ż y c i u   m i e s z k a ń c ó w 
Rybia, Raszyna i Jaworowej. 
Na rozmaite imprezy przy-
jeżdżają mieszkańcy z całej 
gminy. Na co dzień korzy-
stają zarówno dzieci, mło-
dzież i dorośli. Nie trzeba 
uzasadniać,   że  właściwa 
organizacja pracy, umiejęt-
ność  reagowania  na  roz-
maite potrzeby mieszkań-
ców a także nawiązywania 
dobrych kontaktów to klucz 
do sukcesu w tej pracy. Pan 
Mariusz Smolicha, z uwagi 
na swoje kwalifikacje i zna-
jomość potrzeb lokalnej spo-
łeczności z pewnością bardzo 
dobrze  poprowadzi  pracę 
Świetlika.

Małgorzata Kaiper

UWAGA MIESZKAŃCY ul. ŻYTNIEJ
Można już podpisywać umowy o podłączenie do wybudo-
wanej w ubiegłym roku kanalizacji sanitarnej. Jej budowę 
finansowano częściowo z WFOŚiGW. Warunkiem umo-
rzenia części kredytu jest spełnienie tzw. efektu ekologicz-
nego. W przypadku ul. Żytniej oznacza to podłączenie 
12 posesji. Do chwili obecnej nikt nie podpisał umowy.

Punkty zbiórki zużytego sprzętu 
elektrycznego i elektronicznego

Od 2005 r. mieszkańcy mają zakaz umieszczania go łącznie 
z innymi odpadami trafiającymi na składowisko odpadów 
i obowiązek bezpłatnego przekazywania zużytych urządzeń 
do specjalnie utworzonych punktów zbiórki. Za postępo-
wanie wbrew tym zapisom grozi kara grzywny. Część zuży-
tego sprzętu możemy oddać, przy zakupie nowego, tego 
samego rodzaju, na zasadzie: sztuka za sztukę, w punktach 
sprzedaży detalicznej oraz hurtowniach sprzętu elektrycz-
nego i elektronicznego, komputerowego, oświetleniowego, 
z narzędziami elektrycznymi i aptekach. Ogólnopolski 
rejestr firm i miejsc znajduje się na stronie:
http://rzseie.gios.gov.pl
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XIX Sesja Rady Gminy
XiX, nadzwyczajną Sesję 
Rady Gminy Raszyn zwołano 
22 lutego na wniosek radnych 
z Klubu Jedność Gminy, któ-
rzy chcieli poznać przebieg 
i rozliczenie budowy kanali-
zacji sanitarnej z Funduszu 
Spójności Unii europejskiej. 

Na sesję zaproszono: kierownika 
Jednostki Realizującej Projekt 
Jagodę Gronowską, która zaj-
muje to stanowisko od grudnia 
2010  r.,  pracownika  Urzędu 
Gminy   Annę   Wierzb icką , 
księgowego projektu Łukasza 
Stępnia, przedstawiciela firmy 
SAFAGE, która nadzoruje wyko-
nanie inwestycji, przedstawicieli 
wykonawców oraz projektantów 
kolejnych odcinków. Taki zespół 
osób, zaproszonych przez Wójta 
Andrzeja Zarębę, zapewniał uzy-
skanie rzetelnych i pełnych infor-
macji.

Trudne wnioski
Goście kolejno referowali zagad-
nienia odpowiadając na pyta-
nia radnych. Wielu informacji 
udzielili również Wójt Andrzej 
Zaręba i z-ca Wójta Mirosław 
Chmielewski.  Realizacja pro-
jektu trwa od 1.01.2007, pierwszą 
umowę o dofinansowanie pod-
pisano 23.07.2010, a do grudnia 
2010 r. złożono pierwsze wnio-
ski o refundację kosztów. Nie-
stety, kontrola WFOŚiGW wyka-
zała nieprawidłowości  i część 
z nich zwrócono do poprawie-
nia. Wnioski dotyczyły: kosz-
tów działania JRP, sprawozdań, 
refundacji kosztów modernizacji 
oczyszczalni w Falentach i kanali-
zacji realizowanych w latach 2007 
– 2010. Podważono zastosowanie 
nieprawidłowej procedury dzie-
lenia zamówień publicznych, 
której korekta jest niemożliwa, 
niezgodny ze specyfikacją zamó-
wienia zakres wykonywanych 
prac w Nowych Grocholicach 
i części Rybia, czy brak decyzji na 
zajęcie pasa drogowego, co nie 
pozwala na refundację kosztów 
odtworzenia nawierzchni ulic. 
Popełniono też błędy księgowe, 
przyjmując źle wystawione fak-
tury. Paradoksalnie, brak osta-
tecznego rozliczenia tych prac 
daje szansę na poprawę wnio-

sków i uzyskanie, choćby czę-
ściowej, refundacji. Niestety już 
wiadomo, że korekty będą doty-
czyły ok. 1 mln złotych.

Problemy 
z kanalizacją
Radni pytali również o obec-
nie  wykonywane  kontrakty, 
szczególnie  zakończoną  już 
budowę  kanalizacj i   ul .   Na 
Skraju oraz  trwającą obecnie 
budowę w Falentach, Dawidach 
Bankowych i Ładach obszar I. 
W ramach tej  fazy wykonano 
również  projekt  kanalizacji 
w Dawidach i Dawidach Ban-
kowych część II, który posiada 
już zezwolenie na budowę oraz 
projekty kanalizacji w Jankach, 
Sękocinie Nowym i Słominie. 
Ta faza działań natrafia na pro-
blemy, ponieważ opiera się na 
częściowo nieaktualnej koncep-
cji z 2006 r. Nowe uzgodnienia 
z GDDKiA uzyskano dopiero 
w lutym 2011. Nadal poważny 
problem, stanowi ustalenie prawa 
własności do gruntu lub udzie-
lenie gminie służebności. Bez 
tego niemożliwe jest uzyskanie 
zezwolenia na budowę. Jak twier-
dzą projektanci, są już na końcu 
tej trudnej drogi. Niestety już 
wiadomo, że niektóre z obsza-
rów trzeba będzie z projekto-
wania wyłączyć. Rozmawiano 
też o konieczności uzyskania 
tzw. efektu ekologicznego, który 
wylicza się w oparciu o ilość pod-
pisanych umów na użytkowanie 
kanalizacji, a którego osiągnięcie 
jest warunkiem uzyskania refun-
dacji z Funduszu Spójności UE. 
Mała ilość podpisywanych umów 
rodzi niepokój.

I co dalej?
Poza działaniami w ramach JRP 
wykonywane są obecnie pro-
jekty kanalizacji i brakujących 
wodociągów w Sękocinie Lesie, 
Sękocinie Starym, Podolszynie 
Nowym, Wypędach i Puchałach. 
Wykonanie instalacji to koszt ok. 
100 mln zł. Aby sprostać temu 
zadaniu  Gmina  będzie  apli-
kować o środki unijne, a także 
o korzystne pożyczki z WFO-
ŚiGW.               M. Kaiper

Co z kanalizacją w Dawidach Bankowych?
Wojewódzki Fundusz Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wod-
nej udziela gminom preferen-
cyjne pożyczki na realizację zadań 
z zakresu ochrony środowiska 
i gospodarki wodnej. Wysokość 
dofinansowania wynosi do 80% 
kosztu całkowitego zadania, z ter-
minem spłaty dla kwot powyżej 
1 mln zł do 15 lat. Oprocento-
wanie pożyczki jest stałe i wynosi 
3,5 % w stosunku rocznym. 20% 
kwoty pożyczki może być umo-
rzone. Fundusz nie pobiera 
żadnych opłat i prowizji od 
pożyczonych pieniędzy.
  Podczas posiedzenia Komi-
sji Budżetu opiniującej uchwały 
do przedłożenia Radzie Gminy 
na sesji 22 marca, Wójt Gminy 
Raszyn Andrzej Zaręba wystąpił 
z projektem uchwały zezwala-
jącej na zaciągnięcie pożyczki 
w   W F O Ś i GW   w y s o k o ś c i 
6 420 000,00 zł przeznaczonej 
na  wybudowanie  kanalizacji 
w Dawidach i nie skanalizowa-
nej części Dawid Bankowych. 
W bieżącym budżecie  zapla-
nowano wykonanie części  tej 
inwestycji (całe Dawidy i część 
Dawid Bankowych) z kredytu 
w wysokości 3 mln zł. Wobec 
realnej szansy uzyskania kredytu 
na preferencyjnych warunkach 
Wójt Andrzej Zaręba zapropono-
wał radnym zwiększenie kwoty, 
tak aby można było zrealizować 
całą inwestycję. Udzielony kredyt 
może być wykorzystany również 
w przyszłym roku, jeśli by w tym 
nie udało się całej pracy wyko-
nać. Natomiast wątpliwe jest, 
wobec przygotowywanej w sej-
mie ustawy o zadłużeniu JST, 
uzyskanie pożyczki w przyszłym 
roku. Z dużym prawdopodo-
bieństwem można też sądzić, na 
co wskazuje praktyka w 2011 r, 
że po rozstrzygnięciu przetargu 
potrzebna na inwestycję kwota 
zmniejszy się o 30-40%. Dodat-
kowo cenę obniża przetarg na 

większą inwestycję.  Po wyko-
naniu zadania WFOŚiGW uma-
rza do 20% pożyczki. Co więcej 
realne jest również aplikowanie 
w przyszłym roku o dofinanso-
wanie z Funduszu Spójności UE. 
Wówczas koszt całej inwestycji 
wyniósłby 20% kosztorysu inwe-
storskiego. Każdy ze scenariuszy 
jest korzystny, choć oczywiście 
ten drugi bardziej. Pożyczka 
tej wysokości podnosi zadłuże-
nie gminy, ale i tak wynosiłoby 
ono ok. 41% (dopuszczalne – 
60%). Wiele gmin, szczególnie 
tych podziwianych przez nas 
za wysoki poziom  inwestycji 
i warunki stwarzane mieszkań-
com, opiera się na preferencyj-
nych kredytach z WFOŚiGW. 
Chętnych  jest wielu. Gmina 
Raszyn, posiadając zezwolenie 
na budowę dużej inwestycji, jest 
w szczególnie korzystnej sytuacji.
  Mieszkańcy  wschodnich 
rubieży gminy od lat czekają na 
godziwe warunki życia. Wysoki 
p o z i o m   w ó d   g r u n t o w y c h 
powoduje, że mimo szczelnych 
szamb, przy gwałtownych opa-
dach, zdarza  się  ich wylewa-
nie. Zdecydowana większość 
mieszkańców przeprowadziła 
się tu z miejsc, w których kana-
lizacja była normą. Czy jeżeli 
powstaje szansa na zakończenie 
budowy kanalizacji sanitarnej 
w tym terenie, należy się z tym 
wstrzymywać? Czy gospodarka 
wodno-ściekowa nie powinna 
być  priorytetem  dla  gminy? 
Na wszystkie te pytania odpo-
wiedź powinna być jednoznaczna 
– TAK. 
  Komisja Budżetu negatywnie 
zaopiniowała propozycję Wójta 
Andrzeja Zaręby. W tym roku 
będzie zatem  wybudowana kana-
lizacja sanitarna w Dawidach, 
może na niedużym fragmencie 
Starzyńskiego w Dawidach Ban-
kowych. Kiedy w pozostałej czę-
ści? Czas pokaże.               M. Kaiper

rada gMiny

XIX Sesja Rady Gminy © M. Kaiper
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BezpieczeńsTwO najMŁOdszycH

„PALI się!!!” na Pruszkowskiej
Od sprawności  strażaków 
zależy bezpieczeństwo dzieci 
w przedszkolu, dlatego Pań-
stwowa Straż Pożarna, przy 
pomocy OSP poznaje pla-
cówki  podczas  ćwiczeń. 
Takie, we wrześniu ubie-
głego roku, przeprowadzono 
w przedszkolu „Pod Topolą” 
przy ul. Pruszkowskiej.
  Zaczęło  się  od  alarmu: 
„pali  się” krzyczały panie 
kucharki.   Pani  Dyrektor 
Hanna  Pasterska  natych-
miast zadzwoniła na numer 
a larmowy  straży   pożar-
nej,  a pracownicy wypro-
wadzili dzieci do ogródka. 

Za moment w bramie poja-
wiły się 2 jednostki Państwo-
wej Straży Pożarnej z Prusz-
kowa i dwa wozy strażaków 
z OSP Raszyn. Wspólnymi 
siłami błyskawicznie uga-
sili „pożar”. Po akcji, dzieci, 
k t ó r e   d o t y c h c z a s   s t a ł y 
grzecznie  w  wydzielonej 
części ogródka, miały możli-
wość obejrzenia wozów stra-
żackich, wejścia do kabiny, 
założenia kasku, a nawet lania 
wody z sikawki. Kto wie ilu 
młodych raszyniaków, dzięki 
tej akcji, w przyszłości zwiąże 
swój los ze strażą pożarną.

Małgorzata Kaiper

Bezpieczny przedszkolak

Z a p e w n i e n i e   d z i e c i o m 
bezpieczeństwa,  zdrowia 
i  eliminowanie  zagrożeń 
to  jedno z podstawowych 
zadań  rodziców  i nauczy-
cieli. Dynamiczny rozwój 
dziecka  i  jego dążenie do 
samodzielności  zmuszają 
dorosłych do wyposażania 
go w umiejętność przewi-
dywania niebezpieczeństw, 
unikania ich, a jeśli zaistnieją 
– w zdolność radzenia sobie 
z nimi. Nasze przedszkole 
uczy tego nawet najmłodsze 
dzieci, a ponadto kształtuje 
w nich umiejętność mówie-
nia  „nie”  i  postawę  ogra-
niczonego zaufania wobec 
nieznajomych. Szukając cie-
kawych sposobów praktycz-
nej realizacji tych zagadnień, 
w ramach akcji „Bezpieczny 
przedszkolak” zorganizowali-
śmy spotkanie z policjantem. 

Aspirant Mirosław Bogiel 
z Komendy Policji w Raszy-
nie  przybliżył   dzieciom 
zawód policjanta, uczył je, że 
policja jest po to, aby chro-
nić  i  pomagać  wszystkim 
ludziom. Podczas spotkania 
dzieci przypomniały sobie 
podstawowe  wiadomości 
związane z ruchem drogo-
wym, jak zachować się, gdy 
zaczepi je obca osoba i  jak 
uniknąć  ugryzienia  przez 
psa. Największą radość spra-
wiło im oglądanie radiowozu 
policyjnego oraz podręcz-
nego sprzętu policjanta. Spo-
tkanie było miłą i pouczającą 
przygodą dla naszych dzieci.
Przedszkolaki wraz z dyrek-
torem i nauczycielkami ser-
decznie dziękują panu poli-
cjantowi za poświęcony czas.

Dyrektor Przedszkola 
w Sękocinie Jolanta Kosz

„Miękkie lądowanie” w świat bezpiecznych dróg
Kiedy można zdobyć swoje 
pierwsze prawo jazdy? Już 
w wieku przedszkolnym, bio-
rąc udział w programie edu-
kacyjnym z zakresu wycho-
wania  komunikacyjnego 
„Autochodzik”,  który  od 
kwietnia będzie realizowany 
w Przedszkolu nr 2 w Raszy-
nie. Statystyki wypadków 
drogowych, których ofiarami 
są dzieci, ogromny ruch przy 
Alei Krakowskiej i pierwsze 
zainteresowania motoryza-
cyjne dzieci każą pochylić się 
nad problemem. Propono-
wany program edukacyjny 
wychodzi  naprzeciw  tym 
potrzebom. Uczy świado-
mego i bezpiecznego korzy-
stania z ruchu drogowego 
przez najmłodszych pieszych 
i rowerzystów. Oprócz świet-
nej zabawy rozwija konstruk-

cyjne i motoryzacyjne pasje 
maluchów  i zaspokaja  ich 
naturalną ciekawość. Wykre-
owany z gąbki,  a  zarazem 
bardzo  realistyczny  świat 
zachwyca  kolorami  mię-
ciutkich pojazdów, znaków 
drogowych,  sygnalizato-
rów i stacji benzynowych. 
To tematyka często pojawia-
jąca się w swobodnych zaba-
wach dzieci, warto ją zatem 
wykorzystać w celach edu-
kacyjnych ucząc wychowan-
ków zasad ruchu, znaków 
drogowych, rozwijając ich 
spostrzegawczość, sprawność 
oraz umiejętność współdzia-
łania w grupie. Inicjatorką 
wzbogacenia oferty Przed-
szkola nr 2 o ów – jakże cie-
kawy i pożyteczny program 
– jest Pani Hanna Burchert - 
przewodnicząca Rady Rodzi-

ców.  Program  obejmuje 
także udział rodziców, któ-
rzy poprzez zabawę, a także 
niekiedy (Uwaga! Rodzice 
miejcie  się na baczności!) 
niekonwencjonalne pomysły 
i niespodzianki poznają świat 
widziany oczami dziecka, 
co pozwoli lepiej zrozumieć 
im potencjalne zagrożenia 
i skutecznie im zapobiegać. 
Sponsorami programu są 
– Urząd Gminy w Raszy-
nie, Dealer BMW – Bawa-
ria Motors Janki, Real 
oraz Bank Spółdziel-
czy w Raszynie. Serdecz-
nie dziękujemy za wspar-
cie. Nauczyciele  przeszli 
już szkolenie, wkrótce sale 
i   korytarze  przedszkola, 
a  przy  sprzyjającej  pogo-
dzie także plac zabaw, zmie-
nią się w kolorowe, mięk-

kie autostrady. Wierzymy, 
że to pierwsze prawo jazdy 
zachęci dzieci w przyszło-
ści do uzyskania prawdzi-
wego dokumentu, z którym 
poczują się równie bezpiecz-
nie na naszych drogach, jak 
na autochodzikowych auto-
stradach z gąbki.

Krystyna Tylkowska – nauczyciel 
Przedszkole nr 2 w Raszynie 

Króliki – pierwszy dzień 
z AUTOCHODZIKIEM © arch. przedszkola

P. Dyrektor bacznym okiem wszystko nadzorowała © M. Kaiper

Wspólna pamiątka © A. Kaczorowska
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ROZMOWY 
o WYPADKACH 
DROGOWYCH
I   w  tym  roku  szkolnym 
wzięliśmy udział w ogólno-
polskiej akcji „Wypadki na 
drogach – porozmawiajmy.” 
Tegoroczna, pod hasłem: „ 
Bezpieczeństwo  w  pojeź-
dzie – pasy bezpieczeństwa” 
odbywała się pod patrona-
tem: MEN, Rzecznika Praw 
Dziecka, Krajowej Rady Bez-
pieczeństwa Ruchu Drogo-
wego, Komendy Głównej 
Policji z poparciem Europej-
skiej Federacji Ofiar Wypad-
ków. Jesienią ubiegłego roku 
przeprowadziliśmy szereg 
zajęć z dziećmi, w których 
pomagali nam rodzice, wła-
dze gminy, policja i lokalne 
media. 
•  „Uroczyście obiecu-

j e m y ” ,   ż e   b ę d z i e m y 
p a m i ę t a ć   o   p a s a c h 
bezpieczeństwa – to dekla-
racja   podpisana  przez 
uczniów i  ich rodziców 
w trakcie ślubowania. 

•  Zapalenie znicza na gro-
bach ofiar wypadków dro-
gowych w trakcie Święta 
Zmarłych było zadaniem 
domowym, skłaniającym 
do głębokiej refleksji.

•  P r a c e  p l a s t y c z n e 
uczniów   pozostawiły 
p r z e s ł a n i e   n a   d ł u g o 
w naszej pamięci.

•  Wiersze pisali uczniowie 
klas IV – VI. Są wśród nich 
prawdziwe perełki literac-
kie.

•  Zabawy ruchowe według 
scenariusza naszej kole-
żanki   pani   Katarzyny 

Witanowskiej  pomogły 
najmłodszym zapamiętać 
cel akcji.

•  Zapięte pasy = twoje 
życ ie  –   dysku towa l i 
uczniowie  klas  IV-VI. 
„ B ę d z i e m y   z a w s z e 
o pasach pamiętać” – jed-
nogłośnie stwierdzili.

•  R o z p r a w a  s ą d o w a , 
do złudzenia przypomi-
nająca rzeczywistą, w któ-
rej oskarżonym był ojciec 
wiozący dzieci bez zapię-
tych pasów, sędzia miał 
togę i łańcuch, oskarżyciel 
i obrońca z pomocnikami 
podpieral i   s ię   kodek-
sem  karnym,  biegłymi 
w  sprawie była  szkolna 
pielęgniarka i policjantka 
z Komendy Powiatowej 
a  na  widowni  siedzieli 
przedstawiciele gminnych 
władz, zakończona wyro-
kiem sądowym – z pew-
nością  nauczyła  dzieci 
dlaczego muszą pamiętać 
o zapinaniu pasów bezpie-
czeństwa. Na koniec spo-
tkania wszyscy uczciliśmy 
minutą ciszy pamięć ofiar 
wypadków drogowych…

  W realizację tematu wszy-
scy  włożyliśmy  mnóstwo 
pracy. Czy było warto? Jeste-
śmy pewni, że i nasi ucznio-
wie i ich rodzice i wszyscy 
pozostali uczestnicy  akcji 
będą pamiętać o tym, co się 
w szkole działo i będą dbać 
o bezpieczną jazdę. 
 Nasze działania zostały 
docenione.  W  ogólno-
polskim konkursie, a brało 
w nim udział wiele  szkół, 
zajęliśmy DRUGie MieJ-
SCe. A piękny wiersz 
naszego ucznia Przemka 

iwanickiego, został wyróż-
niony spośród 3 000. Prze-
mek – gratulujemy! Orga-
nizatorzy byli pod wielkim 
wrażeniem naszej pracy, tym 
bardziej, że zainteresowa-
nie konkursem w tym roku 
znacznie przerosło ich ocze-
kiwania. Serdecznie dzię-
kujemy wszystkim, którzy 
z nami w tym uczestniczyli.
  Więc chyba było warto! 
Wszystkim  Czytelnikom 
życzymy bezpiecznej i szero-
kiej drogi.

Dyrekcja i Nauczyciele 
Szkoły Podstawowej w Ładach

Odebraliśmy 
GRATULACJE!
Poza nami w konkursie brało 
udział ponad 90 000 uczniów 
z ponad 300 polskich szkół. 
Utwory literackie nadesłało 
3 000 uczniów. Przemek Iwa-
nicki, uczeń klasy VI odebrał 
wyróżnienie. 
  Spotkanie podsumowu-
jące, na które byłam zapro-
szona razem z Przemkiem 
i jego rodzicami, odbyło się 
w dniu 6 marca w Minister-
stwie Transportu, Budownic-
twa i Gospodarki Morskiej, 
gdzie mieści się też siedziba 
Krajowej Rady Bezpieczeń-
stwa  Ruchu  Drogowego, 
jednego  z  patronów  pro-
gramu. Dyplomy i gratulacje 
odbieraliśmy z rąk Sekretarza 
Stanu, Ministra T. Jarmuzie-
wicza oraz przedstawicieli 
pozostałych patronów. Orga-
nizatorzy  zwrócił  uwagę 
na  nasze  zaangażowanie 
i włożoną przez nas pracę, 
podkreślając różnorodność 
podjętych przez nas działań. 
Cieszy  nas   niezmiernie 
wyróżnienie,  ale najistot-
niejsze jest dla nas to, że idea 
bezpiecznej jazdy zaszcze-
piona została wśród najmłod-
szych.
  Nie byłoby sukcesu gdyby 
nie udział i pomoc w realiza-
cji rodziców uczniów naszej 
szkoły, którym składam ser-
deczne podziękowania.
	 Przed	 zbliżającymi	 się	
Świętami	 Wielkiej 	 Nocy	
wszystkim	 Czytelnikom,	
ich	bliskim	życzymy	pięk-
nych,	radosnych	i	rodzinnych	
chwil.

Beata Róg – nauczyciel SP Łady

„Podwójne 
bezpieczeństwo”

Chcąc się zabezpieczyć,
Robię rzeczy proste.

Nie chciałbym zniweczyć
Życia… Nagle tuż za 

mostem…

Chcę zapinać moje pasy,
Podczas jazdy samochodem.

Nic mnie nie kosztuje,
Życie mimochodem…

Zwykłe pasy,
Nic niewarte.
Mogą chronić,
Życie moje.

Nie chcę tracić,
Moich marzeń.

Życie wciąż jest nieodkryte.

Prosta czynność,
Sama korzyść.

Chcę dojechać całkiem cały,
Dawno już nie jestem mały…

Przemek Iwanicki 
klasa 6b

Bezpieczna szKOŁa

„Bo umrzeć to zbyt mały powód, żeby przestać kochać”

Ze smutkiem żegnamy uczennicę kl. 2 Szkoły Podstawowej w Ładach 

Sarę ChmielewSką
która w wieku lat 8 odeszła od nas po długiej, ciężkiej chorobie.

Rodzinie Sary składamy wyrazy głębokiego współczucia.

Dyrekcja, Nauczyciele, Uczniowie oraz Pracownicy Szkoły Podstawowej w Ładach
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Nowy Komisariat Policji w Raszynie
Komendant Komisariatu Policji 
w Raszynie mgr Piotr Byra jest 
z pewnością osobą, bez opi-
nii której nie można definio-
wać poziomu bezpieczeństwa 
w Gminie Raszyn. Do niego 
docierają wszystkie informacje 
o wykroczeniach  i przestęp-
stwach, on dowodzi zespołem, 
który podejmuje interwencje, 
kieruje sprawy na dalszy tor, czy 
wreszcie podejmuje działania 
prewencyjne. 

Czy	mieszkańcy	Gminy	Raszyn	
mogą	się	czuć	bezpiecznie?
W zasadzie  tak. Od kilku  lat 
nie ma u nas tzw. przestępczo-
ści ciężkiej – zabójstw, spora-
dycznie zdarzają się rozboje, ale 
sprawcy w większości zostają 
wykryci i zatrzymani. Najwięcej 
przestępstw, takich jak kradzieże 
czy  włamania  do  samocho-
dów, wydarza się w CH Janki. 
W ubiegłym roku zanotowali-
śmy łącznie199 takich przypad-
ków. Pamiętajmy tylko, że przez 
sklepy w  tym rejonie dzien-
nie przewija się do kilkunastu 
tysięcy osób. Pozostałe, prze-
stępstwa to drobne kradzieże, 
czasem bójki, głównie związane 
z nadużywaniem alkoholu. Zda-
rzają się włamania do garaży czy 
domów, ale z reguły tych nie-
zamieszkałych. Sprawcami tego 
typu przestępstw są często przy-
jezdni, którzy chcą podrepero-
wać swoje finanse. Jeśli chodzi 
o miejsca zdarzeń, to najczęst-
sze są w najgęściej zaludnionym 
Raszynie i Rybiu, w pozostałych 
miejscach sporadycznie. Zda-
rzają się zakłócenia porządku, 
ciszy nocnej, szczególnie przez 
osoby spożywające alkohol, cza-
sem zgłaszane jest złe zaparko-
wanie samochodu, ale w zasa-
dzie gmina jest bezpieczna.

Gminę	przecinają	dwie	drogi	kra-
jowe:	Al.	Krakowska	i	ul.	Msz-
czonowska.	Czy	często	dochodzi	
do	wypadków	drogowych?
Na tych drogach jest sporo koli-
zji, ale mało wypadków. Korki, tak 
uciążliwe w codziennym życiu, 
ograniczają poważne wypadki. Te, 
jeśli już mają miejsce, to w nocy 
lub w godzinach rannych, kiedy 
na drogach jest luźno. W skali 
roku jest kilkanaście, rzadko zda-
rzają się śmiertelne.

Z	jakimi	problemami	spotyka	się	
kierowany	przez	Pana	Komisa-
riat?
Podstawowe,   to   problemy 
kadrowe.  Od  lat  pracujemy 
w tej samej ilościowo obsadzie. 
W sumie pracuje  tu 28 osób 
i 2 sekretarki. To mało, zwa-
żywszy, że całodobowa służba 
dyżurna, wyłącza z innych prac 
5 osób. Pozostałe zajmują się 
dochodzeniami,  patrolami, 
pracą w  terenie  a 4 osoby  to 
dzielnicowi. Obecnie włączamy 
się w przygotowania do EURO 
2012,  co  stanowi dodatkowe 
obciążenie. 

Jak	 układa	 się 	 współpraca	
z	samorządem?
Bardzo dobrze. I to na różnych 
płaszczyznach.  Od  kilku  lat 
gmina finansuje etaty 2 sekre-
tarek. Sekretariat pełni w naszej 
pracy bardzo ważną funkcję – 
przepływ informacji generuje 
kilkanaście tysięcy pism rocz-
nie. Bez sprawnie działającego 
sekretariatu opanowanie tego nie 
byłoby możliwe. Poza tym, od 
kilku lat uzyskujemy dodatkowe 
środki na służby ponadnorma-
tywne, które często wykorzy-
stujemy na ochronę większych 
uroczystości  gminnych  oraz 
patrolowanie tych miejsc, które 
są w gminie najbardziej nie-
bezpieczne. Samorząd pomaga 
też użyczając samochody nie-
oznakowane, finansując zakup 
nowego, pomaga też w dopo-
sażeniu w sprzęt biurowy jak 
również przy drobnych pracach 
remontowych. Samorząd bar-
dzo nas wspiera, ale jest bardzo 
wymagający. Stały kontakt, wza-
jemne zrozumienie potrzeb, 
szybkie  reagowanie  na  nie 
powodują, że współpraca jest 
na bardzo wysokim poziomie.

A	nowy	komisariat?
Budowa  nowej  siedziby  to 
kolejny przykład współpracy 
z  samorządem.  W  bieżącym 
roku  Gmina  ma  nas  wspo-
móc kwotą 1 mln zł, podobnie 
w przyszłym. Jest już projekt 
nowego  komisariatu,  który 
będzie przystosowany do pracy 
ok. 40 osób. Przed nim znajdzie 
się parking na 20 samochodów, 
w środku będzie wygodna recep-
cja z sanitariatem, pomieszczenia 
socjalne, miejsce dla zatrzyma-
nych. Będzie to najnowocze-
śniejszy komisariat w Polsce. 
Koszt jego budowy szacowany 
jest na ok. 5,6 mln zł. Jeśli plany 
się powiodą ekipy wejdą na plac 
budowy we wrześniu tego roku, 
a oddadzą wykończony budynek 
w ciągu roku. Mam nadzieję, że 
zwiększy się obsada o przynaj-
mniej kilka osób, szczególnie 
zespołu  patrolowego,  bo  im 
większy, tym mniej niekorzyst-
nych zdarzeń. Lokalizacyjnie jest 
to dobre miejsce, jest widoczne, 
ale ma też duży minus. Zdarza 
się, że  ludzie  jadą przez całą 
Polskę i dopiero u nas zgłaszają 
np.  zgubienie  dokumentów, 
które stracili wiele kilometrów 
wcześniej. Pytani, dlaczego do 
nas – bo was widać. Zdarza się, 
że przyjeżdżają wprost z plaży 
w  Brazylii   czy  Copacabana 
i zgłaszają, że zgubili portfel.

Jakie	 działania	 uważa	 Pan	
za	największy	sukces?
Dużo rzeczy robimy dobrze, 
a le   na jwiększe   nasze   suk-
cesy – w skali ubiegłego roku 
– to zwalczanie przestępczo-
ści narkotykowej. To globalny 
problem, który nas nie omija. 
W ubiegłym roku udało nam 
się zatrzymać wielu handlarzy 
rozprowadzających narkotyki 
wśród młodzieży. 

Obecnie wiele spraw się toczy, 
są kierowane do sądu, kilkana-
ście osób aresztowano. Postępo-
wania trwają.

Gdzie	rozprowadzane	były	nar-
kotyki?
  G ł ó w n i e   w ś r ó d   m ł o -
dzieży, również gimnazjalnej. 
Powszechnie jest na to moda 
i  nasza  młodzież  też  w  tym 
uczestniczy. Dlatego staramy się 
zacieśnić współpracę z dyrek-
cją gimnazjum, z  rodzicami, 
żeby mieć jak najwięcej wiedzy. 
Różnie się to układa, są różne 
opory  przed  rozmawianiem 
z policjantem, powiedzeniem, 
że dzieje się coś niedobrego. 
Często dowiadujemy się po cza-
sie, kiedy niczego nie da się już 
zrobić. Dlatego chcielibyśmy, 
żeby przepływ informacji mię-
dzy nami a szkołą i rodzicami 
był jak najlepszy. Chciałbym, 
żeby była komórka, choć jedno-
osobowa, która by się tym zaj-
mowała. Obecnie mamy jedną 
policjantkę, która zajmuje się 
kontaktem ze szkołami, dziel-
nicowi biorą udział w pogadan-
kach,  rozmowach z dziećmi, 
gimnazjalistami, ale moim zda-
niem jest to za mało. To bardzo 
szeroki problem, który wymaga 
szerszego omówienia.
 Bardzo dziękuję Panu 
za  rozmowę.  Myślę ,  że 
w  ko l e j n y c h  n u m e r a c h 
K u r i e r a  R a s z y ń s k i e g o 
będziemy rozmawiać o tych 
problemach, które powinny 
dotrzeć do szerokiej grupy 
naszych mieszkańców, czy-
telników gazety.

Rozmawiała Małgorzata Kaiper

inwesTycje
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Strażackie powołanie
– Do	OSP	najlepiej	zapisać	
się	młodo.	Im	wcześniej,	tym	
lepiej.	Piętnaście	lat	to	naj-
lepszy	wiek,	dwadzieścia	pięć	
lat	to	już	za	późno	– mówi 
Krzysztof Maciak, naczel-
nik oSP w Raszynie.

Sposób na życie
Droga do bycia strażakiem 
jest prosta – najpierw Mło-
dzieżowa Drużyna Pożarni-
cza, obozy, szkolenia, zawody 
i   wyjazdy  integracyjne . 
Po osiemnastce już pełno-
prawne członkostwo i pierw-
sze akcje. Część zapaleńców 
wybiera  studia  w  Szkole 
Głównej Służby Pożarniczej, 
w ten sposób całkowicie wią-
żąc się z zawodem. O działal-
ności w OSP można powie-
dzieć krótko – to powołanie, 
przechodzące często z ojca 
na syna. To również sposób 
na życie całej rodziny. Poza 
akcjami, konserwacją sprzętu, 
kursami i szkoleniami, orga-
nizowane są zawody pożar-
nicze  i   wyjazdy  integra-
cyjne, często z małżonkami 
i dziećmi strażaków. Takie 
działania są konieczne – żeby 
dobrze wykonywać tę pracę, 
musimy się znać i sobie ufać 
– mówi Krzysztof Maciak. 
– Wyjście z obcym człowiekiem 
na akcję może się skończyć tra-
gicznie. Zaufanie to podstawa.

Gminne 
Jednostki
W Gminie istnieją trzy stowa-
rzyszenia Ochotniczej Straży 
Pożarnej  –  w  Dawidach, 
Falentach i Raszynie. Naj-
starszą z nich, OSP Raszyn 
założono już w 1932 roku. 
Aż  do  1977r.  miała  swoją 
siedzibę  w  Austerii,  skąd 
przeniesiono ją do budynku 
przy ul. Sportowej. To duża 
i bardzo prężna  jednostka 
– obecnie liczy 56 członków 
– drużyny męską, żeńską oraz 
Młodzieżową Drużynę Pożar-
niczą. OSP Raszyn to najczę-
ściej dysponowana jednostka 
w powiecie Pruszkowskim 
oraz jedna z dziesięciu naj-
częściej dysponowanych na 
Mazowszu. Tylko w  2011 
roku  wyjeżdżali  na  akcje 
pożarnicze aż 252 razy. Są 
też  liderami  w  zawodach 
sportowych – z praktycznie 
każdego wydarzenia powia-
towego lub krajowego przy-
wożą trofeum. W ubiegłym 
roku nabyli nowy samochód 
rozpoznawczo  ratowniczy 
ISUZU D-MAX oraz łódź 
ratowniczą.
  Ko l e j n ą   c o   d o   s t a ż u 
jednostką  w  Gminie  jest 
z a ł o ż o n a   w   1 9 6 6   r o k u 
OSP Dawidy. Liczy  sobie 
58 członków, w tym 40 oso-
bową załogę męską, 10 oso-
bową drużynę damską oraz 

ośmioosobową MDP. Jed-
nostka mieści się na terenie 
HRS Dawidy w specjalnie 
dla niej przed laty wybudo-
wanym budynku.

Bogu	na	chwałę,	
ludziom	na	pożytek

– taką dewizę jednostki czy-
tamy w skróconej kronice 
OSP Dawidy, sporządzonej 
przez  jej prezesa,  Jerzego 
Giblewskiego, syna jednego 
z jej założycieli. Szczególną 
chlubą drużyny z Dawid jest 
zakupiony pod koniec 2011 
roku nowy wóz bojowy, Sca-
nia GCBA 5/32. To  jeden 
z  najnowocześniejszych 
modeli dostępnych na rynku, 
wart w sumie około miliona 
złotych.
  Najmłodszą  jednostką, 
powstałą w 1989 roku, jest 
OSP Falenty. Od 2004 roku 
stowarzyszenie zajmuje nowy 
budynek ze strażnicą, który 
dzielą z falencką filią Gmin-
nego Ośrodka Kultury. O tej 
jednostce można mówić nie 
tylko jako o najmłodszej sta-
żem, ale również wiekiem 
strażaków. Młodzi zapaleńcy 
z wyraźną pasją i oddaniem 
szkolą  się,  dbają  o  sprzęt 
i uczestniczą w zawodach. 
M i m o   w i e k u   n i e   b r a k 
im zapału  i umiejętności, 
koniecznych do wykonywa-
nia tak trudnego zawodu.

Do pożaru 
i do dzika
Rocznie w gminie dochodzi 
do kilkuset wezwań. Dys-
ponowane  są  z  Komendy 
Powiatowej,  czasem rów-
nież  przez  wójta.  W  zde-
c y d o w a n e j   w i ę k s z o ś c i 
to  wyjazdy  do  wypadków 
i kolizji. Czarne punkty sta-
nowią  szczególnie  skrzy-
żowania   kole jnych  ul ic 
z al. Krakowską, co wynika 
z natężenia ruchu – w ciągu 
doby     p rze j eżdża   t am-
tędy ok. 100 tys. samocho-
dów. Obecność strażaków 
często  jest konieczna, nie 
tylko do wyjmowania ludzi 
zakleszczonych  w  pojaz-
dach – większość członków 
OSP ma pełne przeszkolenie 
r a townika   medycznego 
i kompetencje do zajęcia się 
poszkodowanymi do czasu 
przyjazdu karetki pogotowia. 
Nas tępne   w  ko le jnośc i 
w y j a z d ó w   s ą   p o ż a r y 
– od wypalanych na dziko 
traw, palonych śmieci, spięć 
w instalacjach elektrycznych. 
Strażacy pomagają również 
przy zalewniach i podtopie-
niach, zdarzają się też jednak 
ciekawsze przypadki. – Jakiś 
czas temu wezwano nas, byśmy 
wyciągnęli dzika ze studni 
– wspomina Maciak.
  Przy wezwaniu do pożaru, 
trzeba działać błyskawicznie. 
– Kombinezony mamy przygoto-

pOwOŁanie sTrażaKa
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pOwOŁanie sTrażaKa

wane tak, by w przeciągu kilku-
dziesięciu sekund być gotowym do 
akcji. Tu liczy się każda chwila – 
mówią strażacy. Ze względu 
na  powszechne  wykorzy-
stywanie w gospodarstwie 
domowym substancji che-
micznych  i  ropopochod-
nych, do pożaru strażak idzie 
w aparacie tlenowym – każdy 
wychodzący   do   pożaru 
musi przejść podstawowy 
k u r s   w   K o m e n d z i e 
Po w i a t o w e j ,   z   z a k r e s u 
obsługi  takiego  sprzętu, 
a także prawidłowego udziału 
w akcjach. Postęp cywili-
zacyjny  sprawił,  że walka 
z żywiołem stała się zada-
niem bardzo trudnym i nie-
oczywistym  –  gdy  zagro-
żeniem  jest  wyciek  gazu, 
strażacy zmuszeni są do pod-
trzymywania ognia, dopóki 
specjaliści nie wyłączą zawo-
rów. Podstawą jest ostrożność 
– Kto się nie boi, nie powinien 
zostawać strażakiem.

„Strażaczki”?
W  większości   stowarzy-
szeń istnieją drużyny żeń-
skie. Zwykle nie wychodzą 
do pożarów i  interwencji, 
skupiają  się  na  zawodach 
sportowych, logistyce i orga-
nizacji.   W  strażach  pań-
stwowych  udział   kobiet 
w akcjach jest większy, jed-
nak ma charakter głównie 
specjalistyczny – chemiczny 
lub pirotechniczny. – Przy 

pożarze byłam raz, ale zajmo-
wałam się zapleczem. Są jednak 
dziewczęta z przeszkoleniem 
potrzebnym do akcji – mówi 
Barbara Owczarz, sekretarz 
OSP. Podkreśla, że kobiety 
są bardzo potrzebne w tych 
stowarzyszeniach.

Społecznicy
Działalność w Ochotniczej 
Straży Pożarnej ma charak-
ter czysto społeczny. Roczne 
wynagrodzenie dla najlep-
szego strażaka wynosi 1/177 
średniej krajowej – ok. 300 
PLN. – Pracujemy za darmo, 
ale tak właśnie jest z pasją 
– robisz to nie po to, by zarobić, 
ale by dać coś z siebie – tłuma-
czy Krzysztof Maciak. 
  Faktycznie – zestawienie 
godzinowe, ukazujące czas, 
spędzany tylko na akcjach 
mówi samo za siebie – wielu 
strażaków poświęca ponad 
100h rocznie, aby pomagać 
innym, ratować życia i doby-

tek. Do tego dochodzą jesz-
cze długie godziny spędzone 
na  konserwacji   sprzętu, 
szkoleniach  i   zawodach 
sportowych, a także pokazy 
w  szkołach  i  przedszko-
lach czy parady pojazdów 
zabytkowych. OSP  Raszyn 
dysponują  dwoma  histo-
rycznymi wozami – Stey-
erem  z  1944  oraz  wozem 
konnym z  sikawką ręczną 
z 1900 roku. W tym roku, w 
związku z EURO strażacy 
OSP będą część czasu spę-
dzać w Komendzie Głów-
nej, zastępując zawodowców, 
wysłanych do ochrony War-
szawy.
  Działalność w Ochotni-
czej Straży Pożarnej to powo-
łanie, poświęcenie i sposób 
na życie. Pozostaje nam mieć 
nadzieję, że w najbliższych 
latach rosnąć będzie liczba 
zapaleńców  spod  znaku 
św. Floriana.

Z. Kaiper

Św. FloRiAN 
–  ur.   ok.   250  w  Ceti , 
w  prowincji  rzymskiej 
na terenie ob. Austrii. Był 
organizatorem i dowódcą 
oddziałów  gaśniczych 
wchodzących  w  skład 
armii rzymskiej. W roku 
304 skazany na śmierć za 
pomoc prześladowanym 
legionistom chrześcijań-
skim. Obecnie jego reli-
kwie znajdują się w Krako-
wie. Święty jest patronem 
strażaków, hutników, garn-
carzy, piekarzy i kominia-
rzy. W liturgii katolickiej 
wspomina się go 4 maja. 
W każdej  remizie znaj-
duje się  jego wizerunek 
– ma chronić strażaków 
w trakcie pełnienia obo-
wiązków.
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przedszKOlaKi

Bajkowe Przedszkole w Dawidach
Z  okaz j i   Święta   Kobiet 
w  „Bajkowym Przedszkolu 
w  Dawida ch”   odby ł   s i ę 
„WIELKI POKAZ MODY” 
przygotowany przez 5-latki 
z  grupy  Tygrysków .   Pro-
jekty,  stroje oraz wszelkie 
dodatki  wykonały  samo-
dzielnie dzieci. Duże zaan-
gażowanie starszaków i trud 
włożony w naszywanie igłą 

i nitką kolorowych aplikacji, 
guziczków i ozdób, zaowo-
cował wieloma barwnymi, 
ciekawymi i niespotykanymi 
kreacjami. Efekty pracy dzieci 
przeszły nasze najśmielsze 
oczekiwania  i były gorąco 
oklaskiwane przez zgroma-
dzonych  widzów.  Zorga-
nizowany pokaz mody był 
jednym z etapów projektu 
badawczego pt. „Ubrania” 
realizowanego metodą pro-
jektu. O  jego założeniach 

i przebiegu zapiszemy w dal-
szych  numerach  Kuriera 
Raszyńskiego.

Iwona Borucińska, Zofia Witkowska 
– nauczycielki dyplomowane

Przedszkole 
Pociecha w Teatrze 
Kamienica
J e d n y m   z e   s p o s o b ó w, 
by  nasze  dzieci   wyrosły 
na  mądrych,  wrażliwych 
i odpowiedzialnych ludzi, by 
potrafiły okazać serce i nieść 
pomoc  istotom  słabszym 
i potrzebującym jest włącza-
nie ich do akcji charytatyw-
nych. 
  Przedszkole  „POCIE-
CHA” propagując taki wła-
śnie  sposób  wychowania 
włączyło dzieci do akcji cha-
rytatywnej „BajkOLAndia”, 
w ramach której występowały 
na deskach Teatru Kamienica 

z przedstawieniem „Śpiąca 
królewna”, a także przygoto-
wywały serca z ambasadorem 
akcji  Halinką  Młynkową. 
Całkowity dochód uzyskany 
ze sprzedaży serc przezna-
czony został na rehabilitację 
dzieci po przebytej chorobie 
nowotworowej.  Patronat nad 
akcją  objęła Fundacji Jolanty 
Kwaśniewskiej  „Porozu-
mienie bez barier”. Dzięku-
jemy dzieciom i rodzicom 
za uczestnictwo w akcji.

Ewa Hermanowicz

Dorota Gellner 
w „Przedszkolu 
pod Topolą”
Wiersze i piosenki Doroty 
Gellner,  takie    jak  ”Zuzia 
– lalka nieduża”, „Ogórek”, 
czy „A ja rosnę” znają wszyst-
kie dzieci, a ze swoich przed-
szkolnych  lat  również  ich 
rodzice.  Spod pióra pisarki 
wyszedł też hymn „Przed-
szkola pod Topolą”, który 
śpiewały dla niej wszystkie 
przedszkolaki w czasie spo-
tkania z autorką w grudniu 
ubiegłego roku. Pani Dorota 
recytowała  swoje wiersze, 
tańczyła z dziećmi, wpisy-
wała się do książek. Dorota 
Gellner z pewnością należy 
do autorów, którzy potrafią 
zainteresować dzieci książką 
i piosenką. Kolejne pokole-
nia, które wychowują się na 
jej twórczości, od niej czę-

sto zaczynają swoją, trwającą 
przez  wiele  lat,  przygodę 
z książką i piosenką.

Małgorzata Kaiper

Pomagajmy 
ludziom 
i zwierzętom
To hasła towarzyszące wielu 
akcjom  charytatywnym, 
w  których  uczestniczyły 
dzieci  z  Niepublicznego 
Przedszkola Angielsko-Pol-
skiego Zebra. Współpraco-
wały z fundacją Beaty Tysz-
kiewicz działającą na rzecz 
dzieci niepełnosprawnych, 
wraz z rodzicami włączyły 
się do akcji „Okruch Serca”, 
a cała społeczność placówki 
wzięła udział w akcji „Góra 
Grosza”. Jako przedszkole 
byliśmy organizatorem akcji 
“Pomóżmy  Dz iec iom” . 
Zebrane  fundusze  prze-
kazaliśmy chorej Natalce, 
co    pozwoliło  spełnić  jej 
marzenia. Przedszkole było 
też  organizatorem  akcj i 
charytatywnej „Przyjaciele 
Zwierząt”, w ramach któ-
rej zgromadziliśmy karmę 
dla  zwierząt,  przekazaną 
do schroniska na Paluchu. 
  Nasze  działania,   poza 
realną pomocą, uczą dzieci 
empatii   i   reagowania  na 
krzywdę. Mamy nadzieję, 
że ta postawa będzie towa-
rzyszyć ich dalszemu życiu.

Olga Baca 

Pokaz mody © K. Miszułowicz

Serce zrobione przez dzieci

Pani Dorota Gellner bawi się z dziećmi © M. Kaiper

Drogi Rodzicu, Sympatyku Przedszkola nr 2 w Raszynie!
Przekaż 1% podatku dla PRZeDSZKolA NR 2 
W RASZyNie, bo to ZAPRoCeNtUJe!

  Chcemy, żeby nasze Przedszkole było miejscem niezwy-
kłym, wspaniałym i nowoczesnym. Dokładamy starań, by 
stworzyć tu dzieciom warunki do wszechstronnego rozwoju 
i solidnie przygotować je do kolejnych etapów życia. Uzy-
skane pieniądze planujemy przeznaczyć na zakup nowych 
zabawek i nowoczesnych pomocy dydaktycznych. Dzięki 
temu przyczynią się Państwo do realizacji tych wspólnych 
celów i kolejny raz udowodnią, że Przedszkole jest naszym 
wspólnym dziełem, za które wszyscy czujemy się odpowie-
dzialni. Radość naszych Wychowanków i ich umiejętność 
odnalezienia się w życiu będą najlepszym podziękowaniem.

Dyrektor Przedszkola nr 2 w Raszynie
Magdalena Kołakowska z pracownikami

Numer	KRS	0000031762	
Cel	szczegółowy	1%	

–	500000024186	Przedszkole	Nr	2	w	Raszynie

Ekosękoludki ze Szkoły Podstawowej im. Włodzimie-
rza Potockiego w Sękocinie, dniu 20.04.2012 r. w godz. 
8.00 – 15.00, w ramach akcji „Drugie Życie Elektor-
śmieci” zapraszają mieszkańców gminy Raszyn do udziału 
w zbiórce zużytego sprzętu elektryczno-elektronicznego.

NIECH EKOMOC BĘDZIE Z NAMI – pozdrowienie Ekosękoludków

Redakcja Kuriera Raszyńskiego przeprasza Ilonę Łucjanek, Jerzego 
Giblewskiego i Grzegorza Sęklera za błędne podanie nazwisk.
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Majowy KONKURS w Raszyńskiej bibliotece! 
Wygraj autografy MARADONY i RONALDO!

Dziewiąty już raz Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich orga-
nizuje w dniach 8-15 maja 2012 roku Tydzień Bibliotek. Tego-
rocznym hasłem przewodnim, nawiązującym do EURO 2012, 
jest „Biblioteka ciągle w grze”. Również w tym roku, nasza 
Gminna Biblioteka Publiczna obchodzi 65 lecie istnienia.

Z tej okazji ogłaszamy:
KoNKURS BiBlioteCZNo-SPoRtoWy

w dwóch kategoriach wiekowych:
  Dla osób powyżej 13 roku życia – należy wymyślić alterna-
tywne hasło, promujące bibliotekę. Propozycje powinny być 

sformułowane w oparciu o zasady kultury języka oraz nieść 
pozytywne i energetyzujące przesłanie. Dodatkowo punkto-
wane będzie umieszczenie hasła w kontekście sportowym.
  Dla osób poniżej 13 roku życia – należy przedstawić obecne 
hasło Tygodnia Bibliotek w atrakcyjnej formie plastycznej, 
wykonanej dowolną techniką.
Propozycje haseł, wraz z danymi kontaktowymi (imię, nazwi-
sko, wiek, adres, telefon lub email), można nadsyłać do nas 
pocztą, emailowo (gbp@raszyn.pl), facebookowo (przez naszą 
stronę na FB) lub przynosić osobiście do biblioteki (także do 
filii). Prace plastyczne zbieramy na miejscu. I hasła, i prace 
przyjmujemy do końca KWIETNIA 2012.

  Do wygrania atrakcyjne nagrody: czytnik ebooków, autografy 
światowych gwiazd sportu, piłki futbolowe Adidas Tango, bio-
grafie znanych piłkarzy oraz gadżety na EURO 2012.
  Regulamin konkursu jest dostępny na naszej stronie: www.
bibliotekaraszyn.pl

Zachęcamy do udziału! GBP

Mali miłośnicy książek
Pasja  czytelnicza,   jedno 
z  największych  bogactw 
przekazywanych dzieciom 
przez  rodziców  i nauczy-
cieli, pomaga wychować je 
na  wrażliwych,  mądrych 
ludzi z wyobraźnią i boga-
tym życiem wewnętrznym. 
W  naszym  przedszkolu 
dzieci bardzo często słuchają 
bajek,  wierszyków  i  opo-
wiadań  czytanych  głośno 
przez nauczycieli, a ostatnio 
przez pięknie  czytających 
gimnazjalistów. W ramach 
akcji Czytanie	na	dywanie, 
zainicjowanej przez Panią 
Ludmiłę Jaworską-Pieszkę 

– Ada, Kasia, Paweł, Piotr 
i Adam wprowadzają w świat 
baśni  i   opowieści  dzieci 
z  grup  Króliki   i   Tygryski . 
Także rodzice, dzięki orga-
nizowanej  w przedszkolu 
akcji Książeczki	z	domowej	
półeczki, czynnie uczestni-
czą w rozbudzaniu pasji czy-
telniczych. Temu samemu 
służy akcja Książka	wędrow-
niczka   –  zabawa  organi-
zowana w grupie Tygryski. 
W naszą czytelniczą przy-
godę wpisała się też pierw-
sza wizyta „Złotych rybek” 
w Bibliotece Publicznej 
w Raszynie. Panie biblio-

tekarki pokazały dzieciom 
bibliotekę, z radością i pasją 
opowiedziały  im o  swojej 
pracy, a wykorzystując Żół-
wika zapoznały je z zasadami 
korzystania z książek biblio-
tecznych. Przedszkolakom 
najbardziej spodobała się sala 
z książeczkami  adresowa-

nymi właśnie do nich. Prze-
glądały  je z wypiekami na 
twarzy. Wizyta w bibliotece 
pogłębiła czytelniczą cieka-
wość naszych wychowanków 
i stała się dla nich niezapo-
mnianą przygodą.

Krystyna Tylkowska – nauczycielka 
Przedszkole nr 2 w Raszynie 

FUNENGLISH – komputerowy KURS ANGIELSKIEGO w bibliotece!
Gminna  Biblioteka  Publiczna 
w Raszynie oraz Filia w Jaworo-
wej zapraszają wszystkie dzieci 
w wieku 6-12  lat na bezpłatny 
komputerowy kurs języka angiel-
skiego  Funenglish.pl.  Łączy 
on zabawę i naukę z używaniem 
komputera, pozwalając dziecku 
korzystać z kursu samodzielnie, 
tak jak na co dzień z gier kompu-
terowych. Już po kilku miesiącach 
widać pierwsze efekty  spotkań 
w bibliotece dwa razy w tygodniu 
przez niecałą godzinę. Kurs łączy 
najnowsze technologie z trady-
cyjnym nauczaniem. Składa się 
z ponad 60 gier edukacyjnych, 

setek  filmów, piosenek,  „foto-
-lekcji” i ćwiczeń opracowanych 
przez ekspertów. Dzieci w świe-
cie  FunEnglish.pl  przeżywają 
przygody wraz z bohaterami gier 
i filmów i uczą się bezpośrednio 
od native  speakerów. Kurs  jest 
oparty o metodę immersion, pole-
gającą na zanurzeniu w  języku 
angielskim, dzięki czemu dzieci 
mówią i myślą w języku angiel-
skim.  Ich  postępy  w  nauce  są 
znacznie szybsze niż w tradycyj-
nym nauczaniu. Kurs składa się 
z sześciu bloków podzielonych na 
11 podrozdziałów. W skład każ-
dego podrozdziału wchodzi gra 

edukacyjna, krótki film, piosenka 
karaoke i „foto-lekcja” oraz ponad 
20 ćwiczeń. Po przejściu przez 
wszystkie bloki dziecko zapozna 
się z prawie  tysiącem zwrotów 
przydatnych w 90% sytuacji komu-
nikacyjnych. Cały kurs zajmuje 
około 9 miesięcy. Przez cały czas 
trwania kursu dzieci będą mogły 
liczyć na pomoc pracowników 
biblioteki, a po jego zakończeniu 
każde dziecko otrzyma specjalny 
certyfikat. Projekt www.funenglish.
pl jest współfinansowany przez 
Unię Europejską z Europejskiego 
Funduszu Rozwoju Regionalnego 
w ramach Programu Operacyj-

nego Innowacyjna Gospodarka 
na lata 2007-2013 oraz z Budżetu 
Państwa. Biblioteka otrzymała 
dostęp do kursu bezpłatnie, dzięki 
udziałowi w Programie Rozwoju 
Bibliotek i projekcie „FunEnglish 
w bibliotece”. Zarówno biblioteka, 
jak i dzieci uczestniczące w kur-
sie, będą mogły także uczestniczyć 
w specjalnych konkursach orga-
nizowanych przez FunEnglish.pl 
i Fundację Rozwoju Społeczeń-
stwa Informacyjnego. Informacji 
o kursie udzielają: Dagna Kruszew-
ska (gbp@raszyn.pl) i Krystyna 
Zawadzka (jaworowa@biblioteka-
raszyn.pl).      Zapraszamy!

gMinna BiBliOTeKa puBliczna

„Złote rybki” po wizycie w raszyńskiej bibliotece © arch. przedszkola
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wspOMnienia

Refleksje po śmierci Violetty Villas

Śmierć każdego człowieka 
wywołuje  w  nas  smutek, 
a   u  rodziny  i   przyjaciół 
zmar łego   ża l ,   r e f l eks je 
i pytanie, dlaczego zakończył 
się kres ziemskiej wędrówki. 
Kiedy o śmierci dowiadu-
jemy się z mediów, musi być 
to osoba niezwykła i nieprze-
ciętna, a  taką była właśnie 
Violetta Villas. 5-go listopada 
gdy dowiedzieliśmy się o jej  
śmierci,  trudno było nam 
powstrzymać łzy. Znaliśmy 
ją ponad 20 lat.
  Były momenty, dni i wie-
czory,  kiedy  spędzaliśmy 
ze sobą długie godziny bez 
żadnych okazji. Wielokrot-
nie, na telefoniczne zapyta-
nie Violetty, co gotujemy na 
kolację, po mojej odpowie-
dzi usłyszałem: „… możesz 
Marianku  po  mnie  przy-
jechać?  Ja  też  to  lubię”. 
J echa łem  n iezwłocznie 
do Magdalenki, przywozi-
łem i wspólnie spędzaliśmy 
długie  godziny  w  miłym 
nastroju przy kolacyjnym 
stole  w  Raszynie.  Bardzo 
często  się  zdarzało,  że  te 
nasze wieczorne spotkania 
urozmaicała Violetta swoim 
śpiewem, żartami i beztro-
ską. Na początku lat 90-tych 
zacząłem rejestrować nasze 
spotkania na taśmie video. 
Zebrało się tych elektronicz-
nych zapisów sporo. Poza 
domowymi nagraniami jest 
zarejestrowany w 1992 roku 
występ Violetty Villas na balu 
sylwestrowym  w  Szkole 

Podstawowej w Raszynie. 
Dochód z balu przeznaczony 
był na  szkolną pracownię 
komputerową i zorganizo-
wany był przez ówczesną 
Radę Szkoły. Violetta poja-
wiła się na balu po północy 
piękna, kolorowa, w swojej 
mieniącej się chabrowej kre-
acji, z burzą blond włosów, 
oczarowując swoim głosem 
zdziwionych balowiczów, 
którzy ze względu na szczu-
płość miejsca napierali coraz 
natarczywiej na niewielką 
scenę, chcąc być jak najbli-
żej artystki. Violetta swoim 
donośnym, koloraturowym 
sopranem wypełniała  salę 
i przyległe pomieszczenia. 
Śpiewała szczerze od serca 
tak, jakby skromna szkolna 
scena była wielką estradą. 
Śpiewając zatracała się całko-
wicie. 
  Odeszła artystka wielkiego 
formatu. Niepowtarzalna. 
Poza niezwykłym talentem 
i rozwichrzoną osobowością 
miała gołębie serce. Zaczęło 
się zwyczajnie od przygar-
nięcia bezdomnego pieska. 
Później ilość tych bezdom-
nych istot stale się powięk-
szała. Niedobrzy ludzie pod-
rzucali poranione i ciężarne 
czworonogi  pod  jej  dom 
w Magdalence. Ona wszyst-
kie przygarniała. Stado ciągle 
się powiększało, aż osiągnęło 
ilość krytyczną. Zaczęło bra-
kować bud, karmy i czasu, 
aby roztoczyć prawidłową 
opiekę  nad  tymi  czworo-

nogami. W latach 80-tych, 
kiedy były ogromne trudno-
ści w zaopatrzeniu, na alar-
mujące  sygnały  artystki 
wielokrotnie dokonywałem 
zakupów węgla, żywności 
i zawoziłem to do Magda-
lenki, zażegnując krytyczną 
sytuację w ogrzewaniu domu 
czy braku pożywienia dla 
zwierząt. Nie sposób przy-
toczyć wszystkie fakty, szcze-
góły  i  zdarzenia  z  ponad 
dwudziestoletniego okresu 
naszej przyjaźni. Ludzie, któ-
rzy znali ją tylko z mediów 
i estrady nigdy nie poznali jej 
bogatego wnętrza. Z pełną 
odpowiedzialnością stwier-
dzam, że oprócz niepowta-
rzalnego głosu była wspania-
łym człowiekiem, gotowym 
nieść pomoc każdej potrze-
bującej istocie. Kochała bar-
dzo swego syna Krzysztofa, 
z którym miała niegdyś wiele 
planów na artystyczną przy-
szłość. Była bardzo dumna ze 
swego wnuka Maćka, który 
jest dziś dorodnym mężczy-
zną i ojcem ślicznej córeczki. 
Kiedy pierwszy raz Violetta 
pojawiła się z wnukiem Mać-
kiem w naszym domu, podo-
bieństwo małego chłopca do 
swej sławnej babci było ude-
rzające. Była żarliwą kato-
liczką, umiejącą się modlić 
z wielką pobożnością. Potra-
fiła  w  improwizowanych 
modlitwach  wyrazić  stan 
swojej duszy, emocji, a także 
małośc i   wobec   Bosk ie j 
wszechmocy. Niejednokrot-
nie wspólnie z żoną oglą-
damy nagrania tych modlitw. 
Szczególnie wzrusza nas ta 

z Magdalenki, kiedy Violetta 
wróciła po rocznym pobycie 
w Chicago i w otoczeniu bli-
skich oraz dwóch zakonni-
ków, którzy specjalnie na to 
powitanie przybyli z Wro-
cławia, modli się dziękując 
Bogu za szczęśliwy powrót. 
  Dzisiaj, kiedy próbujemy 
przywołać w pamięci wszyst-
kie istotne momenty ze spo-
tkania z Violettą, doznajemy 
smutnej refleksji, że nie tak 
szybko  powinno  zakoń-
czyć się Jej życie.
  Nasuwa się pytanie, dla-
czego  w  ostatnich  latach 
swojego życia otoczyła się 
i   zaufa ła   niewłaśc iwym 
ludziom, którzy obarczeni 
byli  złą  wolą  i  nałogami. 
Wybrała toksyczne otocze-
nie, które doprowadziło ją 
do  zguby,  ale  to  nie  pora 
i miejsce żeby to opisywać, 
jest to temat na inną obszer-
niejszą relację. 
  Pożegnaliśmy Violettę Vil-
las z wielkim żalem i smut-
kiem. Będziemy pamiętać 
o Jej wielkim talencie, który 
nie  zawsze  był  właściwie 
doceniony, zwłaszcza przez 
tych, którzy mieli urzędowy 
wpływ  na  Jej  dalsze  losy 
i  artystyczną karierę. Źle, 
że tak się stało. 
  Wyrażamy głębokie współ-
czucie dla Syna Krzysztofa, 
Jego żony Małgosi i wnuka 
Maćka wraz z rodziną. 
  V i o l e t t a   p o z o s t a n i e 
na zawsze w naszej pamięci 
jako Gwiazda pierwszej wiel-
kości.

Małgorzata i Marian Nowotnikowie
Raszyn 07.12.2011



Kurier raszyńsKi nr 13 Marzec 2012  |  www.raszyn.pl 15

zdrOwie i nauKa

JAK ROZPOZNAĆ AUTYZM?
O tym,  czym  jest  autyzm 
pisaliśmy  w  poprzednim 
numerze „Kuriera Raszyń-
skiego”.  Dla przypomnie-
nia – zgodnie ze stosowaną 
w Polsce Międzynarodową 
Klasyfikacją Zaburzeń Psy-
chicznych i Zaburzeń Zacho-
wania   ICD -10 ,   autyzm 
zal iczany  jes t   do  grupy 
ca łośc iowych   zaburzeń 
rozwojowych,  a  z  uwagi 
na niejednolitość objawów 
i głębokości zaburzeń używa 
się  określenia  „spektrum 
zaburzeń  autystycznych”. 
Charakteryzuje się zaburze-
niami w zakresie interakcji 
społecznych i komunikacji 
oraz powtarzalnymi, ograni-
czonymi i stereotypowymi 
wzorcami zachowań. Objawy 
autyzmu zwykle widoczne są 
u dziecka przed ukończe-
niem 3 roku życia, a pierw-
szymi osobami je dostrze-
gającymi są rodzice. Bywa 
jednak tak, że nie podejmują 
szybkiej interwencji, uspa-
kajani przez rodzinę, leka-
rzy, specjalistów, sugerują-
cych, że na diagnozę należy 
poczekać do momentu, gdy 
dziecko będzie nieco starsze, 
a objawy jego trudności peł-
niejsze i wyraźniejsze. W ten 
sposób rodzice tracą cenne 
miesiące,   które  mogliby 
wykorzystać  na  wczesne 
i bardziej skuteczne wspo-
maganie rozwoju swojego 
dziecka. 

Objawy autyzmu 
u małych dzieci
Już  u  dzieci  dwuletnich 
zaobserwować można nie-
prawidłowe objawy rozwoju 
mogące świadczyć o auty-
zmie. Obejmują one relacje 
społeczne,  komunikowa-
nie się, odbiór i przetwarza-
nie  informacji  sensorycz-
nych. Dziecko  takie,  jako 
niemowlę unika kontaktu 
wzrokowego albo nie odpo-
wiada na kontakt wzrokowy 
i uśmiech, nie inicjuje i nie 
podtrzymuje kontaktu z inną 
osobą, nie domaga się przytu-
lania, noszenia na rękach, nie 
dzieli się zainteresowaniami 
z innymi, nie wskazuje rze-

czy, osób, zjawisk absorbu-
jących aktualnie jego uwagę, 
preferuje samotne zabawy, 
niechętnie bawi się z innymi 
dziećmi, nie bawi się w inte-
gracyjne gry, np. w chowa-
nego,  „a  kuku”,  ma  trud-
ność w naśladowaniu innych 
osób. W komunikacji można 
zaobserwować  opóźniony 
rozwój mowy lub jej brak, 
osłabioną reakcję na swoje 
imię lub jej brak, niechęć do 
gestów komunikacyjnych, np. 
witanie przez podanie ręki, 
machanie  na  pożegnanie. 
Dziecko wielokrotnie powta-
rza te same słowa, frazy zasły-
szane z otoczenia, np. teksty 
z bajek. Ma ubogą mimikę, 
często nieadekwatną do sytu-
acji. Dzieci z wczesnymi obja-
wami autyzmu są niezwykle 
wrażliwe lub mało wrażliwe 
na bodźce wzrokowe, doty-
kowe, słuchowe, zapachowe, 
smakowe. Nadwrażliwość 
lub niska wrażliwość może 
obejmować jeden zmysł lub 
więcej jednocześnie. Obser-
wuje się  też obniżony  lub 
podwyższony próg bólu. Przy 
nadwrażliwości wzrokowej 
dziecko  może  unikać  np. 
światła  słonecznego, przy 
niskiej wrażliwości będzie się 
wręcz domagało patrzenia na 
słońce. Przy nadwrażliwości 
dotykowej  nieprzyjemne 
m o ż e   b y ć   g ł a s k a n i e , 
łaskotanie, ubieranie, przy 
niedostatecznej wrażliwości 
dziecko będzie się domagało 
s i l n i e j s z y c h   b o d ź c ó w 
dotykowych, np. uciskania, 
ugniatania.  Często  dzieci 
z objawami autyzmu w spo-
sób nietypowy wykorzystują 
zabawki,  są do niektórych 
z nich bardzo przywiązane. 
Podobnie jest z  jedzeniem 
– preferowane są określone 
pokarmy.  W  zachowaniu 
zaobserwować można krótki 
czas  koncentracji  uwagi, 
potrzebę stałości i niezmien-
ności otoczenia. Wprowa-
dzanie zmienności i nowo-
ści wywołuje często płacz 
i krzyk. Takie objawy świad-
czą o  tym, że z dzieckiem 
może dziać się coś niedo-
brego. Nie wolno ich igno-
rować i powinno się szybko 

konsultować ze specjalistami. 
Należy  jednak  pamiętać, 
że aby zdiagnozować autyzm 
nie wszystkie w/w elementy 
muszą wystąpić,  tak  samo 
wystąpienie pojedynczych 
objawów nie musi świadczyć 
od razu o autyzmie.

Wczesne 
wspomaganie 
rozwoju dziecka
Szybka diagnoza pozwala na 
wczesną interwencję. Dzięki 
podjęciu terapii na wczesnym 
etapie rozwoju, zapewnieniu 
mu indywidualnego, zinte-
growanego,  intensywnego 
i systematycznego programu 
działań, pozwala na polepsze-
nie funkcjonowania w przy-
szłości. Dziecko posiadające 
opinię  o  potrzebie  wcze-
snego wspomagania rozwoju 
objęte zostaje profesjonalną 
i   kompleksową  pomocą 
aż  do  momentu  podjęcia 
nauki szkolnej. Na terenie 

naszej gminy Przedszkole 
z  Oddziałami  Integracyj-
nymi nr 1 w Raszynie przy 
ul. Pruszkowskiej w przy-
szłości   planuje  powołać 
zespół ds. wczesnego wspo-
magania rozwoju dziecka. 
Placówka ma bowiem moż-
liwość  realizacji  wskazań 
zawartych w opinii o potrze-
bie wczesnego wspomagania 
rozwoju dziecka, dysponuje 
odpowiednio wykwalifiko-
waną kadrą specjalistów oraz 
środkami  dydaktycznymi 
i   sprzętem,  niezbędnym 
do prowadzenia wczesnego 
wspomagania. Warto pamię-
tać,  że  wczesne  wspoma-
ganie pozwala na  fachową 
pomoc zarówno dziecku jak 
i  jego rodzinie. Nie  igno-
rujmy zatem niepokojących 
objawów w rozwoju dziecka, 
udajmy się do specjalistów, 
którzy udzielą nam pomocy.
Paulina Sępek, logopeda w Przedszkolu 

z Oddziałami Integracyjnymi nr 1 
w Raszynie

Sala SI w Przedszkolu przy Pruszkowskiej © M. Kaiper

„Stowarzyszenie Nasze Rybie”
zaprasza na spotkanie 

z
ASTRONOMEM

Prof. Michałem Różyczką
Temat:

„Skaczący JOWISZ, czyli jak ZIEMIA przetrwała 
bombardowanie z kosmosu”

22 kwietnia (Niedziela) 2012r. o godz. 19.00
w Świetlicy, przy ul. Spokojnej 23 

WSTĘP WOLNY!
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Szukamy starych fotografii
Leżą sobie w zakamarkach 
naszych szuflad, w pudeł-
kach bądź kartonach, skrzęt-
nie  ukryte  w  pawlaczach 
czy szafach. Stare fotografie. 
Bywa, że to rodzinne, pokryte 
patyną czasu, pamiątki, kiedy 
indziej  prawdziwe  dzieła 
sztuki fotografii utrzymane 
w kolorze sepii. Może naj-
wyższy  czas  wyciągnąć  je 
z zakamarków i dać im nowe 
życie? Być może uda się stwo-
rzyć wspólnymi siłami album 
– wizytówkę Gminy Raszyn, 
fotograficzne  świadectwo 
naszej historii. Za  sprawą 
Pana Tadeusza Strzelczyka, 
człowieka, który o Raszy-
nie  wie  wszystko,  doszło 

w Bibliotece do spotkania, 
którego owocem jest podję-
cie próby stworzenia fotogra-
ficznego archiwum Raszyna 
i okolic. Zaczęło się banalnie, 
od anonsu Pana Tadeusza na 
raszyńskim forum interneto-
wym: „Powstał pomysł utwo-
rzenia fotograficznego albumu 
Raszyna. Jeśli masz fotografie 
Raszyna i okolic, fotki rodzinne, 
z uroczystości, stare i bardzo stare. 
Podziel się nimi a przyczynisz się 
do utworzenia albumu. Kontakt 
lewcio.wilk@op.pl.„
Wraz  z  kilkoma  osobami 
podjąłem ten apel. Postano-
wiliśmy docierać z apelem 
do mieszkańców, szczegól-
nie licząc na sołtysów, któ-

rzy jak mało kto znają swo-
ich  mieszkańców.  Mamy 
nadzieję, że w rodzinnych 
archiwach znajdują się praw-
dziwe perełki: zdjęcia z uro-
czystości kościelnych, świąt 
państwowych,  akademii, 
rodzinnych spotkań, często 
na tle naszych raszyńskich 
zabytków. Jakieś nietypowe 
zdjęcie raszyńskiego Kościoła, 
kadr pałacu w Falentach czy 
ujmujące kadry naszych gro-
bli i stawów. Może ktoś ma 
ciekawe zdjęcia Austerii, albo 
uwiecznione obchody z 1919 
roku, kiedy na nieistniejących 
już szańcach w Raszynie spo-
tkała się cała polska generali-
cja i Sztab Generalny z oka-
zji obchodów 110 rocznicy 
Bitwy pod Raszynem. Mnie 
udało  się  zdobyć  ciekawe 
zdjęcia  na  internetowych 

aukcjach, czasami znajdują 
się one na  łamach starych 
gazet, rzadziej są odrębnymi 
fotografiami. Stare zdjęcia to 
również wspomnienia, stąd 
planujemy z Panem Tade-
uszem prezentację wybra-
nych na wystawie w galerii 
naszej Biblioteki. Marzymy, 
aby z czasem stały się mate-
riałem do albumu. Zapraszam 
do kontaktu z Panem Tade-
uszem (tel. 22-7200860) bądź 
z Gminny Ośrodkiem Kul-
tury (22-7200987). Wszyst-
kie przekazane zdjęcia po 
zeskanowaniu niezwłocznie 
oddamy, a w razie potrzeby, 
po ustaleniu terminu, chętnie 
przyjedziemy do Państwa by 
wypożyczyć je do skopiowa-
nia. Zróbmy razem to archi-
wum, zróbmy ten album!

widziane z pOwiaTu

Powiatowe priorytety
Rada Powiatu Pruszkowskiego przyjęła 
roczny program współpracy z organiza-
cjami pozarządowymi i organizacjami 
pożytku publicznego, którym prze-
kazała działania w ramach następują-
cych programów: wspieranie inicjatyw 
na  rzecz  środowisk osób niepełno-
sprawnych (7 zadań, w tym np. wyjazd 
integracyjno-rehabilitacyjny dla niepeł-
nosprawnych, piknik integracyjny dla 
dzieci niepełnosprawnych); wspieranie 
krajoznawstwa i aktywnego wypoczynku 
dla dzieci i młodzieży; program rozwoju 
świadomości narodowej, obywatelskiej 
i kulturowej oraz pielęgnowanie polsko-
ści; program wspierania i propagowania 
kultury fizycznej i sportu oraz aktyw-
nego stylu życia.

Przeciw Janosikowi
W czasie lutowej sesji radni powiatowi 
przyjęli stanowisko w sprawie podjęcia 
działań zmierzających do zmniejszenia 
tzw. Podatku Janosikowego. Upraszcza-

jąc, obecnie bogate samorządy wspoma-
gają biedne. Powiaty, które oddają 98% 
uzyskanych dochodów powyżej 125% 
średniej krajowej, zaprotestowały jed-
nocząc się w koalicję pod hasłem Stop 
Janosikowe, szczególnie że jedynie 
13% dochodów czerpią z tytułu podat-
ków. Z ostatnich informacji wynika, 
że działania samorządowców dopro-
wadziły do powstania projektu ustawy 
zmniejszającej obciążenia bogatych, 
efektywnych samorządów o mniej wię-
cej połowę. Janosikowe, w tym warian-
cie, nie może przekroczyć 30% docho-
dów. Oby. 

Bezpieczeństwo 
w powiecie
Znakomicie  wypada  nasza  gmina 
pod względem bezpieczeństwa w sta-
tystykach za 2011 r. We wszystkich 
zestawieniach poprawiliśmy wyniki. 
Ilość wypadków spadła z 29 w 2010 r. 
do  19  w  2011  r  i  jest  to  najlepszy 
wynik  w  powiecie!  Również  zabi-
tych w wypadkach jest znacznie mniej 

– 3 osoby w 2011 wobec 5 w 2010 r., 
a ilość rannych spadła do 39 z 30. Nie-
znacznie spadła ilość kolizji drogowych. 
W Piastowie i Michałowicach nie było 
ofiar śmiertelnych, w Piastowie spadła 
znacznie ilość kolizji, a w Michałowi-
cach ilość rannych. Najgorzej w zesta-
wieniach statystyk wypada Brwinów 
(wzrost ofiar śmiertelnych 60%, ran-
nych o 23%  i  ilość kolizji – wzrost 
o 96%). Łącznie w 2011 roku na dro-
gach powiatu pruszkowskiego zginęło 
11 osób (16 w 2010 r) a rannych było 
132. Najwięcej wypadków miało miej-
sce w czerwcu, lipcu, sierpniu, paździer-
niku i grudniu, w godzinach między 
14 a 17, a najwięcej ofiar śmiertelnych 
przynosi pora nocna. Najczęstszą przy-
czyną wypadków drogowych  i ofiar 
śmiertelnych były zbyt duża prędkość 
i nieustąpienie pierwszeństwa. Piesi 
giną najczęściej wchodząc nieostroż-
nie i na czerwonym świetle na jezdnię. 
Najbardziej niebezpieczne odcinki dróg 
w naszym powiecie to: trasa katowicka 
trasa krakowska oraz droga wojewódzka 
719 czyli Al. Jerozolimskie.

Brama w Falentach fot. ze zbiorów P. Iwickiego

Żniwa w Falentach ze zbiorów P. Iwickiego

Stronę redaguje: Piotr Iwicki
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KulTura

Sukces STRING CONNECTION
W lutowy wieczór „Świe-
tlik” stał się salą koncertową, 
za sprawą zorganizowanego 
przez Gminny Ośrodek Kul-
tury koncertu słynnej pol-
skiej grupy jazzowej, String 
Connection. Prowadzona 
przez popularnego kompo-
zytora i skrzypka Krzesimira 
Dębskiego formacja, reakty-
wowała się na fali premiery 
pierwszego od 24 lat albumu 
studyjnego. Zespół potwier-
dził swój sukces sprzed lat, 
przypadł do gustu nawet tym, 
którzy nie przepadają za jaz-
zem. Po cyklu prób występ  
w Świetlicy stanowił próbę 
generalną i premierę przed 
ogólnopolskim tournee. Spe-
cjalnie na tę okazję, wcho-
dząc na salę prosto z lotniska, 
przyleciał z Hiszpanii sakso-

fonista kwintetu – Andrzej 
Olejniczak. Nasz koncert 
anonsowały ogólnopolskie 
media  przedstawiając  go 
w tonacji muzycznej sensa-
cji i wydarzenia, którego nie 
można przegapić. O tym, że 
był skutecznym magnesem 
i doskonałą promocją gminy 
świadczyły liczne samochody 
z warszawskimi  tablicami 
rejestracyjnymi przed Świe-
tlikiem. Wszyscy, zarówno 
słuchacze  jak  i   muzycy, 
chwalil i   parametry  aku-
styczne sali. Ci ostatni czuli 
się u nas wybornie, co pod-
kreślali przy każdej okazji. 
Świetna muzyka, doskonałe 
improwizacje  wszystkich 
członków formacji: Krzesi-
mira Dębskiego (skrzypce 
i syntezator), Andrzeja Olej-

niczaka (saksofon tenorowy), 
Krzysztofa Ścierańskiego (bas 
elektryczny) Janusza Skow-
rona (syntezator) i Krzysz-
tofa Przybyłowicza oraz inte-
ligentny dowcip Dębskiego 
sprawiły,  że  publiczność 
dostała prawdziwą muzyczną 
ucztę na światowym pozio-
mie, co doceniła oklaskując 

artystów na stojąco. Koncert 
String Connection, podobnie 
jak styczniowy orkiestry War-
saw Camerata, pokazały, że 
każdy rodzaj muzyki znajdzie 
w naszej gminie meloma-
nów chcących jej posłuchać. 
Grunt, by była na wysokim 
poziomie. I niech tak zosta-
nie.         Piotr Iwicki

„FALENTYNKI” z piosenką francuską

17 lutego w Sali Widowisko-
wej Filii GOK-u w Falen-
tach odbyły się  już po raz 
kolejny „Falentynki”. Licznie 
zgromadzona publiczność 
obejrzała koncert Swietłany 
Żarczyńskiej, która z wła-
ściwą sobie ekspresją przy-
pomniała znane francuskie 
piosenki min. takich wyko-
nawców, jak Edith Piaf, Joe 
Dassin, Charles Aznavour. 
Akompaniował  jej   Piotr 
Piskorz. Interpretacja Swie-
tłany  Żarczyńskiej, nace-
chowana emocjonalnością, 
jak również ciekawe literac-
kie  teksty oraz melodyjna 
warstwa muzyczna utwier-
dziły widzów w przekona-
niu o specyfice tego gatunku 
piosenki,   co  podkreśliła 
w swoim słownym komen-
tarzu  Ewa  Korporowicz. 
Dopełnieniem nastroju była 

scenografia,  nawiązująca 
stylistyką do artystycznego 
klimatu Paryża, z udziałem 
uroczych, młodych mode-
lek. Koncertowi  towarzy-
szyła interesująca wystawa 
prac plastycznych, częściowo 
w kolorystyce odnoszącej się 
do symboliki miłości. 
  Podziękowania wszystkim 
wykonawcom i realizatorom 
złożył Wójt Gminy Raszyn 
Andrzej Zaręba. Gratulacje 
otrzymała także pani Zyta 
Stąpel, której seniorzy jed-
nogłośnie w lutym ponow-
nie powierzyli funkcję szefa, 
czyli przewodniczącej Klubu 
Seniora „BRZOZA”w Falen-
tach. Z przyjemnością dołą-
czyłam się do tych laudacji 
razem publicznością, która 
podziękowała owacją na sto-
jąco. 

Elżbieta Kuczara

TEATRZYKI robią furorę
Coraz  większe  tłumy  na 
spektaklach  to  znak  roz-
poznawczy  niedzielnych 
teatrzyków organizowanych 
przez Gminny Ośrodek Kul-
tury wraz agencjami teatral-
nymi oferującymi repertuar 
skierowany  do  najmłod-
szych. Trzy razy w miesiącu 
nasi milusińscy wchodzą do 
zaczarowanego świata naj-
piękniejszych bajek, by prze-
żywać  wraz  z  bohaterami 
rozmaite perypetie i szalone 
przygody.  Raz  trafiają  na 
dwór cesarski, kiedy indziej 
bratają się z szelmowskimi 
piratami. Prawdziwym prze-
bojem okazała się „Kozucha 
Kłamczucha”, w czasie któ-
rej dzieci wręcz piszczały 
demaskując kłamstwa tytu-
łowej bohaterki. Kto nie był, 

niech wierzy, że zabawy jest 
co niemiara. Spektakle będą 
prezentowane do wakacji: 
w drugą niedzielę miesiąca 
w Rybiu, w trzecią w Jawo-
rowej, a w czwartą w Falen-
tach. Wstęp na spektakle 
jest bezpłatny.  Już  teraz 
zapraszamy  na  przedsta-
wienia:   15.04  o  godz.14 
w  „Świet l iku”   w  Rybiu 
(ul. Spokojna 23) zobaczymy 
„Szeherezadę”,   spektakl 
przygotowany na między-
narodowy konkurs teatrów 
dziecięcych, następnie 22.04 
o   godz.   12 .30   w  Domu 
R o l n i k a   w   J a w o r o w e j 
„Wiosenny Smok Śpioch” 
a  29.04  o  godz.  13  zoba-
czymy w GOK-u w Falen-
tach „Opowieści Kwitnącej 
Wiśni”.          Piotr Iwicki

String Connection © A. Pluta

Swietłana Żarczyńska © A. Pluta

Indiańska przygoda © M. Kaiper
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najsTarsi i najMŁOdsi

KLUB TWÓRCZYCH RODZICÓW
to nowy społeczny pro-
jekt ,  będący  efektem 
połączenia dwóch istnie-
jących już wcześniej Klu-
bów Mam – w Raszynie 
i w Falentach, wpisujący 
się zarazem w nurt aktyw-
nego i pozytywnego rodzi-
cielstwa. 
  Nasza inicjatywa ma cha-
rakter całkowicie społeczny. 
Dwa razy w miesiącu orga-
nizujemy spotkania i ogól-
norozwojowe warsztaty 
zarówno dla  rodziców  jak 
i dla maluszków. W wolnym 
czasie spotykamy się, aby roz-
mawiać, dzielić radością, wza-
jemnie wspierać, uczyć  od 
siebie i dobrze bawić. Gorąco 
zachęcamy wszystkich rodzi-
ców małych dzieci do wyjścia 
z domów i spędzenia razem 
czasu  w  sposób  twórczy 
i aktywny. 
  Co jakiś czas na spotkania 
zapraszamy gości – eks-
pertów .  Stale  współpra-
cujemy  m.in. z  logopedą, 
dietetykiem, pediatrą, fizjo-
terapeutą,  psychologiem, 
doradcą rozwoju osobistego. 
Oprócz udziału w zorganizo-
wanych warsztatach, można 

się także umawiać na indywi-
dualne konsultacje.
  Klub  funkcjonuje  rów-
nież  jako  świetny  punkt 
informacji  i  wzajem-
nej pomocy, gdzie można 
porozmawiać przy herbacie, 
podzielić się opiniami np. 
na temat przedszkoli, leka-
rzy  czy  imprez  dla  dzieci 
organizowanych w okolicy. 
Można zostawić ogłoszenie 
jak  i wymienić  się niepo-
trzebnymi już zabawkami czy 
ubrankami. Podczas udziału 
w spotkaniach jest okazja, by 
zajrzeć do sklepu z zabaw-
kami edukacyjnymi i pomo-
cami dydaktycznymi, który 
znajduje się przy świetlicy, 
z której gościnnie korzystamy 
w niektóre soboty.
 W programie najbliż-
szych warsztatów m.in.: 
cykl zajęć muzyczno-tanecz-
nych dla dzieci przy muzyce 
na  żywo  „Tańcogra jka” , 
warsztaty o bajkach terapeu-
tycznych, cykl warsztatów 
wychowawczych: na temat 
stawiania  granic  i  sztuki 
dobrej komunikacji, warsz-
taty fotografii dziecięcej. 
Spotkania odbywają się: 

w  pierwszą  sobotę  mie-
siąca (warsztaty i zabawy dla 
dzieci w wieku 0-4  latka) 
oraz w trzecią sobotę mie-
siąca (warsztaty i spotkania 
dla rodziców). Spotykamy się 
w dwóch miejscach: w Filii 
Gminnego Ośrodka Kultury 
w Falentach, przy  Al. Hrab-
skiej  2  oraz  w  Świetlicy 
„Alan” przy ul. Kościuszki 
19 w Raszynie. Szczegółowe 
terminy  i  tematy  spotkań 

można znaleźć na stronie: 
www.klubmamraszyn.waw.pl. 
Informacje i zapisy na zajęcia: 
klubmamraszyn@tlen.pl 
  Spotkania są bezpłatne lub 
odpłatne symbolicznie, dzięki 
dofinansowaniu z Fundu-
szy Sołeckich. Naszej akcji 
patronuje Gminny Ośrodek 
Kultury w Raszynie.
Serdecznie zapraszamy!

Urszula Łopalewska

DZIEŃ KOBIET w Klubie Seniora
W dniu 8 marca br. odbyło 
się  comiesięczne  zebra-
nie Klubu Seniora, podczas 
którego świętowano Dzień 
Kobiet.  Wśród  zaproszo-
nych gości byli: wójt naszej 
gminy pan Andrzej Zaręba, 
sekretarz urzędu pan Michał 
Kucharski, Dyrektor GOK 
pani Elżbieta Kuczara,  v-ce 
przewodnicząca Rady Gminy 
pani Henryka Koper, sołtys 
Puchał pani Gabriela Kaczo-
rowska. Były również obecne 
członkinie Klubu Seniora: 

sołtys Raszyna II pani Alina 
Wolska i pani radna Maria 
I z a b e l a   M a k a r s k a .   Pa n 
wójt Andrzej Zaręba złożył 
życzenia wszystkim obec-
nym Paniom, a symboliczny 
bukiet   kwiatów  wręczył 
Honorowej Prezes Klubu 
Seniora pani Urszuli Zawi-
lińskiej. Pozostałym Paniom 
kwiaty  wręczyli  panowie 
z Klubu Seniora. W części 
artystycznej wystąpił kaba-
ret „Parawan” z filii GOK w 
Falentach, pod kierunkiem 

Pani   Ewy  Korporowicz, 
z obszernymi fragmentami 
przedstawienia pt. „Szem-
rane Kawałki”. Na pianinie 
akompaniował  pan  Piotr 
Piskorz. Dowcipne scenki 
i skecze a także piosenki w 
wykonaniu artystów kaba-
retu rozbawiły publiczność 
do łez, a oklaskom nie było 
końca. Niespodziankę przy-
gotowali panowie z Klubu 
Seniora:  sześcioosobowy, 
męski zespół wokalny zaśpie-
wał wesołe piosenki dla pań 

z okazji ich święta. Akompa-
niował na akordeonie i rów-
nież śpiewał pan Marian Gut. 
Ten niespodziewany koncert 
bardzo się paniom podobał 
i poprosiły o kontynuowa-
nie występów na kolejnych 
uroczystościach.  Wszyscy 
zebrani zostali poczęstowani 
pysznymi pączkami. Miły, 
świąteczny nastrój, uśmiechy 
na twarzach, kwiaty w rękach 
pań, tak można podsumować 
Dzień Kobiet w raszyńskim 
Klubie Seniora.      Iza Makarska

Muzyczne zabawy najmłodszych Klub radosnych mam i dzieci 

Wspólne zajęcia
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PIŁKA HALOWA 99’

Już po raz piąty, w hali sporto-
wej w Łazach, rozegrany został 
turniej piłki halowej chłop-
ców. W dniu 3 marca 2012 r. 
młodzi  piłkarze  rocznika 
99’  stanęli  do  sportowej 
rywalizacji, a patronat nad 
zawodami objął Wójt Gminy 
Raszyn, Pan Andrzej Zaręba. 
W zawodach udział wzięło 
12 drużyn, w tym 2 z terenu 
gminy Raszyn: UKS łady 
oraz KS Raszyn. Zespoły 
zostały podzielone na 3 grupy, 
po 4 drużyny w każdej z nich. 
Przebieg meczy był emocjo-
nujący, nie brakowało wido-
wiskowych  zagrań  i  efek-
townych bramek. Patrząc na 
grę młodych zawodników, 
piłkarze reprezentacji Polski, 
tacy jak Robert Lewandowski, 
Wojciech Szczęsny, czy Kuba 
Błaszczykowski mogą być 
spokojni o swoich następców. 
Walka, choć zacięta i przy peł-
nym zaangażowaniu, prowa-
dzona była w duchu fair-play, 
a ewentualny faul kończył 
uścisk dłoni rywalizujących 
sportowców. 
  Za faworyta turnieju od 
samego początku uchodził 
zespół SMS łódź. Umiejęt-
ności techniczne, szybkość, 
a  także płynne, zespołowe 
akcje były cechami wyróżnia-
jącymi Łodzian. Za „czarnego 
konia” można uznać ekipę 
Naki olsztyn, która poka-
zała się z bardzo dobrej strony 
i zakończyła turniej na wyso-
kim 4 miejscu. Poza drużyną 
SMS Łódź na podium znala-
zły się drużyny Wisły Puławy 
i Jagiellonii Białystok, któ-
rej zespół seniorski gra na co 
dzień w piłkarskiej T-Mobile 
Ekstraklasie. 

  Oprócz klasyfikacji druży-
nowej, która pozycjonowała 
zespoły pod kątem wygranych 
meczy i zdobytych punktów, 
prowadzona była także klasy-
fikacja indywidualna. Spiker 
zawodów prowadził statystykę 
na króla strzelców turnieju, 
najlepszego bramkarza i naj-
lepszego zawodnika (MVP). 
Z 9 bramkami na koncie, naj-
skuteczniejszym snajperem 
okazał się Michał Góral ze 
zwycięskiej drużyny SMS 
łódź. Na tytuł najlepszego 
bramkarza zasłużył efektow-
nymi paradami Jan Kopecki 
z Jagiellonii Białystok. Za 
całokształt piłkarskich umie-
jętności natomiast nagrodzony 
został Łukasz Łakomy z Wisły 
Puławy. 
  Nagrody wręczały osoby, 
które pracują na rzecz raszyń-
skiego samorządu lub zarzą-
dzają  jednostkami organi-
zacyjnym  Gminy  Raszyn. 
Młodzi piłkarze byli dekoro-
wani przez dyrektora Szkoły 
Podstawowej w Ładach Pana 
Wiesława Borsuka, który był 
współorganizatorem turnieju, 
dyrektora Gminnego Ośrodka 
Sportu  Panią  Katarzynę 
Klimaszewską, współorgani-
zującą turniej, Radnego Rady 
Gminy Raszyn Pana Dariusza 
Marcinkowskiego, V-ce Wójt 
Gminy Raszyn Panią Marzenę 
Lechańską, Sekretarza Gminy 
Raszyn Pana Michała Kuchar-
skiego. Na samym końcu, dla 
zwycięzców całych rozgry-
wek, puchary wręczał patron 
turnieju piłki halowej Wójt 
Gminy Raszyn – Pan Andrzej 
Zaręba.

Tekst i zdjęcia Rafał Ulewicz

PODNOSZENIE CIęŻARÓW 
W  dniu  10  marca  2012  r. 
hala sportowa Szkoły Podsta-
wowa im. Cypriana Godeb-
skiego gościła ciężarowców 
w ramach zawodów o Dru-
żynowe Mistrzostwa Polski  II 
Ligi. Zmagania rozpoczęły się 
przed godziną 12 i trwały bli-
sko 6 godzin, podczas których 
nie zabrakło emocji. O zwy-
cięstwo walczyło pięć ekip, 
a wśród nich: ŁKS Orlęta 
Łuków,  Impuls Warszawa, 
TKKF Grochów, Błonianka 
Błonie oraz gospodarze, czyli 
KS Raszyn pod trenerskim 
okiem  Sławomira  Rusz-
czyka i młodego adepta sztuki 
szkoleniowej Kamila Pilar-
skiego. Nad prawidłowym 
przebiegiem zmagań czuwali 
doświadczeni sędziowie z Pol-
skiego Związku Podnoszenia 
Ciężarów. O wynikach infor-
mował na bieżąco spiker Pan 
Stanisław Wyszomirski. Fina-
łowa klasyfikacja drużyn oraz 
poszczególnych zawodników 
przebiegała wg zasad Sinclaira. 
Oprócz wyniku w dwuboju 
uwzględnia się wagę zawod-
nika.  Im  lżejszy zawodnik 
tym większy ma współczyn-
nik, który jest mnożony przez 
wynik dwuboju. 
  Zwycięskie trofeum zdo-
była drużyna  ŁKS orlęta 
łuków, co warte podkreślenia 
– debiutująca na tym poziomie 
rozgrywek. Kolejne miejsca na 
podium zajęły ekipy z Bło-
nia oraz Impulsu Warszawa. 
O krok od „pudła” była dru-
żyna  KS  Raszyn.  Miejsce 
ostatnie przypadło najmłod-
szym sportowcom ze stołecz-
nego Grochowa.
  W zestawieniu indywidu-
alnym zwycięski  laur trafił 
do Roberta Dołęgi z ŁKS 
Orlęta Łuków. Pan Robert 
to  wielokrotny  medalista 
Mistrzostw Polski – 7-krotne 
złoto,  Europy,  uczestnik 
Igrzysk Olimpijskich w Ate-
nach oraz Pekinie, jako rezer-
wowy w Sydney. W kategorii 
do 105 kg na Mistrzostwach 
Europy  w  2000  r.  zdobył 
srebrny medal. W Raszynie 
„wyrwał” 162 kg i „podrzucił” 
203 kg. Obecnie jest nie tylko 
zawodnikiem, ale także trene-

rem i sportowym autorytetem  
dla  młodych  zawodników 
łukowskiego  zespołu.  Po 
zakończeniu  rywalizacj i 
nie krył radości i satysfakcji 
z   os iągnię tego  wyniku. 
Wyraził nadzieję, że sukces 
zostanie powtórzony podczas 
czerwcowego turnieju, który 
odbędzie  się na obiektach 
Legii Warszawa. Aktualnie 
Orlęta Łuków w klasyfikacji 
II ligi, po pierwszej rundzie 
zajmują drugie miejsce. Poza 
mężczyznami rwały i podrzu-
cały ciężary także przedstawi-
cielki płci pięknej. Ich zmaga-
nia nie toczyły się w ramach 
turnieju, a  jedynie pomię-
dzy zawodniczkami klubu 
– Legia Warszawa. Z wyni-
kiem 263,1 punktów, na naj-
wyższym  stopniu podium 
stanęła Marieta Gotfryd. 
Równe 200 punktów zapisała 
na swym koncie Aleksandra 
Mierzejewska. Krążek z brą-
zowego kruszcu powędrował 
na szyję Emilii Szlasy. Ważąca 
ledwie 42 kg zawodniczka 
uzyskała w dwuboju 86 kg. 
Zanim zasłużone trofea trafiły 
w ręce zawodników, hono-
rowe odznaczenia otrzymali 
Radny Gminy Raszyn – Pan 
Dariusz Marcinkowski oraz 

Wójt Gminy Raszyn, Pan 
Andrzej Zaręba. Gospo-
darz naszej „małej Ojczyzny”, 
przyjmując Medal „Za zasługi 
dla Polskiego Związku Podno-
szenia Ciężarów” powiedział, 
że traktuje to wyróżnienie, 
jako wyraz uznania dla całego 
raszyńskiego samorządu.

Rafał Ulewicz

Najlepszy 
piłkarz
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Zapraszamy !  Samodzielnie wykonane, podpisane prace (imię, nazwisko, wiek autora) 
należy dostarczać codziennie w godz. 10.00 – 18.00 do Gminnego Ośrodka Kultury w Raszynie, 
ul. Poniatowskiego 20, Raszyn 05-090, tel/fax (22) 720 09 87, e-mail: gok@raszyn.pl, www.gokraszyn.pl

Dzień dobry! 

 Prace Dzieci  
z Przedszkola Nr 2 w Raszynie 

 Prace Dzieci z Przedszkola Pociecha w Raszynie 

Zuzanna Olszewska;  
grupa „Tygryski”  

opiekun: Anna Krawczyk

Katarzyna Książel; 
grupa „Tygryski”  

opiekun: Anna Krawczyk

Gabrysia Arak, 8 lat  Zuzia Bojanowska , 9 lat  

Paweł Bartosiński, 9 lat

Patryk Synowiec; grupa „Maleństwa”
opiekun: Monika Potrząsaj

Natalia Łabędzka, 6 lat; 
nauczyciel: Iwona Wojciechowska, Monika Teter

Wiktor Zwoliński, 5 lat; grupa starsza;
nauczyciel: Iwona Wojciechowska

Matylda Kornacka, 6 lat;
nauczyciel: Monika Teter 

Magda Karpiniuk – Czarnocka, 3 lata; gr. młodsza 
nauczyciel: Magda Grzegorczyk 

Jacek Rogalski; grupa „Maleństwa” 
opiekun: Monika Potrząsaj

Adam Pikiel; grupa „Maleństwa” 
opiekun: Monika Potrząsaj

Aleksandra Jastrząb; grupa „Maleństwa” 
opiekun: Monika Potrząsaj

Dzieci z Przedszkola Nr2 w Raszynie żegnają zimę kompozycjami wykonanymi ciekawą  
techniką odbitki graficznej. Nadchodzącą wiosnę zwiastują prace dzieci z grupy  
Tygrysków w technice kolażu. Jest to technika łącząca różne techniki plastyczne np. pra-
cę malarską z wycinanką lub różnymi elementami wyklejanymi; tu – farbowane na zielo-
no piórka i wiórki z temperowanych kredek. Warto wiedzieć, że wprowadził ją do sztuki 
Pablo Picasso, wybitny malarz hiszpański żyjący w XX wieku, jeden z najwybitniejszych  
artystów w dziejach sztuki. Wszystkie dzieci zachęcam do posługiwania się tą techniką, 
bo bardzo rozwija wyobraźnię. Gabrysia, Paweł i Zuzia wykonali urocze prace będące 
„portretami” różnych zwierząt. Zapraszam do tworzenia plastycznych opisów wiosny. 
Marzec obfitował w różnego rodzaju konkursy. W następnym numerze przedstawię lau-
reatów, którzy zaprezentują się podczas Gali Konkursowej w dniu 27 maca w Sali Wido-
wiskowej Gminnego Ośrodka Kultury w Urzędzie Gminy. Pozdrawiam.

Raszyniaczek


